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SPORTEN SPARKER
BRØNDBY I TOP
Hele 6,8 procent af de beskæftigede i Brøndby arbejder
med kultur. Selv om det måske ikke lyder af meget, er det
danmarksrekord.

tekstMADS BRANDSEN

Det er nok ikke videre overraskende,
atmere end 11.000 personer er be-
skæftigetmed kultur i Københavns
Kommune. Ej heller, at Aarhus ind-
tager andenpladsen.
Men nårman ser på, hvormeget
kultur- og fritidsområdet fylder i
forhold til antallet af arbejdspladser
i kommunen, ser billedet helt ander-
ledes ud.Her fører Brøndby og det
enddamed et godt stykke ned til Fu-
resø, der ligger nummer to i tabellen.

6,8 procent af de beskæftigede i
BrøndbyKommune har en stilling
inden for kultur.
Borgmester KentMaxMagelund (S)
er ikke i tvivl om, at førstepladsen
ikke skyldesmuseer, biblioteker eller
medier. Den skyldes sporten, som i
Brøndby er repræsenteretmedme-
get andet ogmere end lige Brøndby
IF. Også Danmarks Idræts Forbund
(DIF), Dansk Boldspil-Union (DBU),
TeamDanmark og en række idræts-

DE FEM MED FLEST
KULTURARBEJDSPLADSER
Antal beskæftigede inden for kultur
i procent af det samlede antal be-
skæftigede i kommunen. Tallene,
som er de nyeste tilgængelige, er
fra 2018.

Kilde: Danmarks Statistik.

DE FEM MED FLEST MEDLEMMER
I IDRÆTSORGANISATIONERNE
Andel af befolkningen i procent, der er medlem
af en idrætsorganisation. Det tæller dobbelt,
hvis en borger er medlem af to idrætsorgani-
sationer, hvorfor nogle af tallene er over 100.
Tallet er for 2019.

Kilde: Danmarks Statistik.

1. Brøndby 6,82

2. Furesø 4,95

3. Fredensborg 4,69

4. Frederiksberg 3,86

5. Ishøj 3,29

1. Læsø 125,4

2. Albertslund 111,8

3. Lemvig 84,9

4. Samsø 76,7

5. Furesø 61,4
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I hans tid blev dansk fodbold profes-
sionel, og Brøndby IF fikmanife-
steret sig som en af landets absolut
bedste klubber. DIF og DBU flyttede
til byen, og senere kom også Team
Danmark til. Trods flere forsøg på at
flytte den organisation til Køben-
havn er den blevet i Brøndby.
– Der er ingen tvivl om, at for vores
borgere er sporten og Brøndby IF
det, der er stolthed over. Det er nok
også en af forklaringerne på, at vi
har 5.000 på ventelister til lejlighe-

der her, siger KentMaxMagelund.

Ingen chancer
Han er helt bevidst om, at imaget
som sportskommune også forpligter.
Det nytter ikke, at breddeidrætten
ikke har gode kår. Derfor er amatør-
afdelingen i Brøndby IF ved at få nyt
klubhus, Vestbadet er renoveret, og
kommunens anden store idrætsfor-
ening, gymnastikforeningen, har få-
et bevilget en ny springhal i Brøndby
Strand.
MenKentMaxMagelund tager ingen
chancer, når det kommer til kommu-
nens engagement. Kommunen støt-
ter amatørerne,men ikke den kom-
mercielle del af Brøndby IF.
–Der er fuldstændig vandtætte skot-
termellemos og selskaberne.Noget
af det, borgmestrene kunne for 10-20
år siden, kan vi ikke nu. Jeg går ind
for fair play, siger han.
I kommunens 2030-strategi har
sport også fået en plads,menKent
MaxMagelund er helt bevidst om, at
mange af de i alt 1.704 personer, der
arbejdermed kultur og fritid i Brønd-
by ikke er borgere i kommunen.
– Vi harmange arbejdspladser, men
mange af dem efterspørger kompe-
tencer, som vores borgere ikke har,
erkender han.•mdbr@kl.dk

forbund har hovedsæde i vestegns-
kommunen.
– Jeg er egentlig lidt overrasket over,
at vi ligger nummer et.Men sporten
har jo været vores varemærke iman-
ge, mange år, og jeg er selv sports-
mand, siger han, da Nyhedsmagasi-
net Danske Kommuner præsenterer
ham for førstepladsen.

Det begyndte i Kjelds tid
Aktuelt er BrøndbyKommune i gang
med at udbygge sportsbyen, hvor
idrætsorganisationerne og Brøndby
IF holder til. Overskriften er endnu
flere sportsrelaterede arbejdsplad-
ser. KentMaxMagelund har allerede
mødtesmed en interesseret investor.
– Når sportsbyen er udbygget, er
succeskriteriet at tiltrække flere
arbejdspladser. Jeg kunne også godt
tænkemig, at der varmere liv, så det
bliver et samlingspunkt for borgerne
i Brøndby. Området ermeget dødt
efter klokken 18, og det vil jeg gerne
ændre på ved at åbne detmere op,
siger han.
At Brøndby i dag er kommunenmed
flest beskæftigede indenfor kul-
tur og fritid kan i høj grad tilskrives
kommunens navnkundige borgme-
ster Kjeld Rasmussen, der var ved
roret i næsten 40 år.

Det er fodbolden, der har placeret
Brøndby på landkortet – og indirekte
nok også grunden til, at der er mange
kulturarbejdspladser i kommunen. Her
ses Brøndby IF’s Mikael Uhre i en ude-
banekamp mod Randers FC i oktober.

DE FEM, DER BRUGER
MEST PÅ SPORT OG
FRITID
Udgifter til sport og fritid kr.
pr. indbygger, 2020

Kilde: noegletal.dk

1. Ishøj 2.527

2. Tårnby 1.997

3. Gentofte 1.952

4. Herlev 1.863

5. Albertslund 1.828
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