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Gentofte Stadion og Kildeskovshallen

Kildeskovshallens konstruktion med et tagbærende rumgitter og facadens mange tætstillede søjler korresponderer 
med de omkringstående træers spejlinger i facadens glaspartier.

Gentofte Stadion er anlagt i en tidligere lergrav, hvor 
det omkalfatrede landskab har fået en ny anvendelse.

Stadionindgangens stålrørs båse rummer sin egen 
oversete æstetik.

Den lange, lave murstensbygning er karakteristisk ved 
vinduernes placering helt oppe under taget.

Hvor Tjørnegårdens teglværk fra 1848 til 1918

havde skamferet terrænet med lergrave, besluttede

kommunen omkring 1930 at anlægge et stadion. 

Der blev udskrevet en konkurrence om anlæg og

bygninger, som blev vundet af den 28-årige Arne

Jacobsen. 

Sportsanlægget var i nogen grad forudbestemt af

lergravens profil, og Arne Jacobsens væsentligste

bidrag blev den lange, lave bygning, der rummer

marketenderi, omklædning, baderum og rekvisitter.

Bygningen, som blev opført 1941-42 og placeret

parallelt med stadions langside bag tilskuertribunen,

er opdelt i to forskudte fløje og opført i røde mursten

med røde teglsten på taget. 

Der var oprindeligt planlagt en svømmehal til Gen-

tofte Stadion, men den blev opgivet. Først godt 30

år senere fik kommunen en svømmehal i det lille

skovområde Kildeskoven, ca. 500 meter øst for den

gamle Gentofte by. Kildeskovshallen, der udover en

svømmehal rummer to boldspilshaller, et cafeteria

og forskellige servicefaciliteter, blev opført i 1967-

73. 

Arkitekterne var Karen og Ebbe Clemmensen

sammen med Jarl Heger, der udformede den store

bygning med tætstillede stålrørssøjler, der bærer et

rumgittertag. Facaderne er beklædt med glas, og

skovens træer og hallens søjlekonstruktion synes at

løbe ud i ét på grund af spejlingerne i glasfacaden.

Bygningen fremtræder lys og let og fremstår som et

spændende moderne bygningsværk. 

Til svømmehallen er der i 2002 opført en tilbygning

med et 50 meter bassin. Tilbygningen, som er tegnet

af Entasis Arkitekter på baggrund af en arkitekt-

konkurrence, føjer sig naturligt til det oprindelige

byggeri og de skovagtige omgivelser.




