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Kjeld Rasmussen var ikke politiker, som politikere er flest. Ingen socialdemokratiske partiformænd har på
noget tidspunkt formået at lægge en dæmper på den ukronede konge af Brøndby, som ikke holdt sig tilbage
med at ytre sin mening om alt og alle fra sin base ude på Vestegnen. Den tidligere borgmester i Brøndby
gjorde, hvad han ville, men han gjorde det godt. Han var - og er stadig i en alder af 90 år - kontant i sine
udmeldinger og forudsigelser om samfundsforhold, integration og lokalpolitiske emner, men han har altid

haft store visioner og hjertet placeret på det helt rigtige sted - og han har fået ret i det meste.

 

Kjeld Rasmussen blev borgmester i 1966 i en alder af 39 år og var dermed Danmarks på det tidspunkt yngste
borgmester. Da han i 2005 holdt afskedsreception i en alder af 78 år, havde han siddet på posten som den
ukronede konge af Brøndby lige siden sin tiltrædelse. Dermed kunne han også kalde sig Danmarks længst
siddende borgmester. Han har dog ikke siddet meget ned i den periode, men hele tiden været i gang med at

skabe noget, skabe og forme lokalsamfundet i Brøndby og omegn. 

 

KJELD er fortællingen om knægten fra Nørrebro, modstandsmanden, royalisten og advokaten, der flyttede til
Brøndby og blev borgmester. Det er en væsentlig og dramatisk historie om en af de mest visionære og

betydningsfulde, men også kontroversielle personer i dansk politiks historie. 
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