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Kildeskovshallens omgivelser bør fredes sammen med hallen 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har indsendt forslag til udvidelse af 
fredningen på Kildeskovshallen, så det omgivende grønne anlæg også fredes. Slots- og 
Kulturstyrelsen modtog fredningsforslaget den 8. november 2018. 
 
Ved hallens opførelse var grunden tilgroet med høje slanke træer og det fremgår af de 
oprindelige skitser, at hallens slanke søjler og tagskelettets gitterkonstruktion skulle 
imitere træerne og trækronerne omkring. Samspillet giver anlægget en enestående 
karakter. Overgangen mellem inde og ude oplevelses flydende. 
 
De store træer, der er bevaret fra før byggeriget blev prioriteret højt af 
landskabsarkitekten, der helt bevidst tog udgangspunkt i den eksisterende skov. Det 
kræver mod, vilje og fremsynethed at prioritere gamle træer, når der bygges nyt. 
 
Denne unikke symbiose mellem omgivelser og bygning, bør bevares som en helhed. 



 

Derfor mener Landsforeningen at bygningsfredningen skal udvides til også at gælde 
det grønne areal, der omgiver Kildeskovshallen. 
 
I fredningsforslaget står der: 
’Der blev kun opført ganske få svømmehaller i 1960-70’erne, og ingen var af samme 
arkitektoniske kvalitet eller havde tilnærmelsesvis de samme landskabsarkitektoniske 
kvaliteter som Kildeskovshallen. I de følgende årtier er der opført adskillelige svømme- 
og idrætshaller i Danmark, men Kildeskovshallen er i dag stadig enestående ved det 
bevidste arbejde med sammenhængen mellem bygninger og landskab.’ 
 
Forskellen på de belyste områder og den mørke skov er meget markant. Det er en 
berigende oplevelse, hvor de besøgende kan vælge ophold på den åbne solplæne eller 
trække sig tilbage mellem træerne. 
 
Læs selve fredningsforslaget her 
 
For yderligere oplysninger kontakt landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, formand 
for Have- og Landskabsudvalget under Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur på tlf. 30 54 45 52 
 
Landsforeningens sekretariat kan kontaktes på tlf. 70 22 12 99 

 
 

 

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for at bevare og forbedre bygninger, 

landskaber og bymiljøer i Danmark – for at værne om det værdifulde der eksisterer, og for at nyt 

integreres med omtanke og kvalitet. Vi er fællesorganisation for knap 100 lokalforeninger, 

dækkende hele landet. Landsforeningen er oprettet i 1966, kan foreslå bygningsfredningssager 

direkte for Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet By & Land, og afholder årligt en række møder, 

udflugter og arrangementer. Læs mere her. 
 

  

 

https://byogland.dk/wp-content/uploads/F-R-E-D-N-I-N-G-S-F-O-R-S-L-A-G-for-Kildeskovshallens-omgivelser.pdf�
http://byogland.dk/lokalforeninger/�
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