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Historien i Gadens fortællinger i Brøndby
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1 Brøndby Parken
2 Brøndby Rådhus
3 Brøndby Strand
4 Brøndby Strandhotel
5 Svenskerkrigen
6 Brøndbyvester Kirke
7 Brøndbyøster Kirke

BRØNDBY
PARKEN

Brøndbyparken
2605 Brøndby

Luksus i forstaden
Brøndbyøster blev hurtig meget populært, og 

der var stor rift om at få lov til at bo i Brønd-
byparkens røde højhuse. Huslejen var også 

til at betale. En måneds husleje udgjorde 
ca. 160-170 kroner om måneden, hvilket 
ca. svarede til en ugeløn for de fleste. 
Med Brøndbyparken fik den almindelige 
dansker endelig mulighed for at bo godt. 
Mange af de nye beboere kom fra små lej-
ligheder inde i byen, med lokum i gården, 

koldt vand i hanerne og petroliumsovne 
i stuerne. De nye lejligheder bød derfor 
dels en, for mange, helt uhørt luksus som 
køleskab, eget toilet, elkomfur og central-
varme. 

Højhusene ved Brøndbyøster Torv.



S-toget
Den nye S-bane til Glostrup blev indviet den 17. juni 1953, og 
dermed var det også første gang, et tog stoppede på den splin-
ternye Brøndby øster Station. Særtoget på indvielsesdagen var 
dog forbeholdt de prominente gæster, så først næste dag fik pas-
sagererne lov til at bruge deres nye transportmiddel. Indtil denne 
dag havde tilflytterne i Brøndbyparken været henvist til at bruge 
rutebilerne, når de skulle på arbejde - hvis de da ikke foretrak cykel. 
Men nu blev Brøndbyøster det helt rigtige sted at bo, for med S-
toget lige ved døren var det både nemt og hurtigt at komme til 
og fra storbyen. Fra den nye Brøndbyøster Station tog det nemlig 
kun 12 minutter til Hovedbanegården. Det var hurtigere end at 
tage fra Hellerup Station.Højhusene

Omtrent på samme tid som Brøndbyparken blev bygget, var man  
igang med Danmarks første egentlige højhusbyggeri Bellahøj, der var 
et forsøg på at modernisere og ikke mindst industrialisere byggeriet. I 
Brøndbyparkens højhuse anvendte man ikke på samme måde en fuldt 
ud industrialiseret byggeproces, men i stedet en løsning 

mellem det traditionelle kvailitetsbetonede håndværk, præget af 
mursten, og den nye industrielle byggeteknik, præget især af beton. 
Brøndbyparkens boligblokke er f.eks. beklædt med traditionelle røde 
mursten, mens den indvendige del af bygningerne derimod er bygget 
af beton.

I samtiden var man meget imponeret af det tempo og den størrelse, 
der blev bygget i. Højhuse var endnu et særsyn, og folk var ivrige efter 
at tage del i de nye tider. Samtidigt ønskede man at bevare oplevelsen 
af den gamle landsby i Brøndbyøster. Derfor valgte man at aftrappe 
det store byggeri i højden langs Brøndbyøstervej ned mod landsbyen.

Montagebyggeri
I Brøndbyparken brugte man som et af de første steder i Danmark den 
såkaldte montage-teknik, hvor bygningsdele blev fremstillet på en fab-
rik og kørt ud til byggepladsen.Denne måde at bygge boliger på var 
langt mere effektiv end den traditionelle, hvor man lagde mursten på 
mursten. Montagen af de præfabrikerede elementer kunne desuden i 
et vist omfang foretages af ufaglærte. Dette sikrede gode og billige 
boliger på kort tid. Husene i Brøndbyparken langs bl.a. Gillesager kom 
i folkemunde til at hedde reolrækkehusene, fordi man først byggede 
de tværgående skillevægge og etageadskillelserne, og derfor lignede 
husene reoler, inden selve muren blev lavet.

Brøndbyøster Station, 1950’erne.Brøndbyparken set fra Roskildevej.

Fingerplanen
Efterkrigstidens København var 
præget af massiv boligmangel og 

elendige boligforhold. Mørke og 
fugtige lejligheder i 2. og 3. bag-
gård med lokum i gården var ikke 
ualmindeligt. Med ”Fingerplanen” 

fra 1947, kom der en plan for, 
hvordan hovedstadsmetro-
polen skulle vokse i tiden efter 
2. Verdenskrig. Idéen med 

planen var, at fremtidige be-
byggelser skulle placeres 
langs S-banerne, der ville 
strække sig ud i omegnen 
fra København som fem 

fingre på en hånd. Boligbyg-
geriet skulle koncentreres 
omkring S-togsstationerne, 

og dermed kunne beboerne i 
forstæderne nemt transportere sig mellem bolig og arbejdsplads. 
De grønne områder mellem fingrene var et centralt element i finger-
planen. Folk skulle nu ud til lys, luft og grønne områder. Planen  for 
Køge Bugt, altså tommelfingeren, blev vedtaget i 1961.

Det nye Brøndbyøster
På markerne ved Brøndbyøster dyrkede bønderne i tusinder af år 
den bedste landbrugsjord i Danmark. Igennem århundreder var de 
fæstebønder og måtte betale afgifter til konge og kirke, men så kom 
storbyen nærmere. I dag er Brøndbyøster en forstad til Danmarks 
hovedstad, men også en bydel i Brøndby Kommune med sit eget liv.

Planlægningen af fremtidens Brøndbyøster begyndte allerede i kri-
gens sidste år, hvor arkitekt Kay Fisker og Brøndbys stadsingenør 
M. Aakjær Ravn begyndte at udforme en byplan og bebyggelse-
splan for området omkring Brøndbyøster landsby. Det lå nemlig nu 
fast, at S-banen ville blive ført til Glostrup, og man dermed ville få 
en station i Brøndbyøster. I 1947 begyndte man så opførelsen af 
Brøndbyparken.

Nu skød den ene blok efter den anden op, og de røde murstensbyg-
ninger var en skarp kontrast til landsbyens lave huse. Med Brøndby-
parken fik kommunen næsten 1000 nye indbyggere på én gang, og 
på en enkelt måned steg indbyggertallet med 30%.


