50 ÅRS

GRUNDSTENSNEDLÆGGELSE
Kildeskovshallen fredes

Fredet bygning
Fredningen betyder i praksis at Det særlige
Bygningssyn under Kulturstyrelsen skal
godkende alle ændringer i det nuværende
byggeris udformning – interiør som eksteriør.

I praksis betyder det at
Al vedligeholdelse, dvs. reetablering i eksisterede farver og materialer kræver ikke forudgående godkendelse og kan iværksættes af
Kildeskovshallens daglige ledelse i henhold
til Fredningsmanualen.

Fredet år 2000
Begrundelse for fredningen:
Begrundelsen for Skov- og Naturstyrelsen beslutning om at frede svømme- og idrætshallen
Kildeskovshallen med udendørs soppebassin,
tilhørende trapper og mure samt ”solplænen”
med omkransende mur syd for hallen, opført
1966-72 af Karen og Ebbe Clemmensen, er at
hallen besidder de fremragende arkitektoniske
værdier, der kan begrunde en fredning af en
bygning under 50 år.

Ved brug af organisk inspirerende konstruktioner med slanke, træagtige søjler, der som
kroner folder sig ud i en karakterisk gitterkonstruktion, lette, næsten svævende tage og
store glasvægge fra gulv til loft har Karen og
Ebbe Clemmensen formået at udforme de tre
forskudte, men sammenflydende bassinrum således, at skellene mellem bygninger, kultiveret
plæne, mur og natur på raffineret vis ophæves.

Kildeskovshallen placerer sig som et af efterkrigstidens arkitektonisk absolut mest markante og forfinede idrætsanlæg, hvor især de tre
svømmehaller og caféteriabygningen, tillige
med den foranliggende ”solplæne” med afgrænsende mur på fornem vis lader bygning
og omgivende skov mødes.

På baggrund af arkitekt Ebbe Clemmensens
bemærkninger om hallens loftsbelysning skal
Skov- og Naturstyrelsen foreslå, at man som
anbefalet af arkitekten undlader at afbryde
lyset ved vinduesglasset og derved forstærker
et af de bærende elementer i fredningen; den
raffinerede opløsning mellem ude og inde.

Alle ændringer af bygningsdele (herunder
ny slags loft, gulv, væg, farve, placering af
dørhuller og fast inventar (skabe/bede mv.)
kræver forudgående godkendelse.
Det særlige Bygningssyn har vetoret.

Dette har følgende konsekvenser
Vedligeholdelsesprojekter
kan tage længere tid.
Vedligeholdelsesprojekter
koster flere penge.
Som tommelfingerregel tager
vedligeholdelsesprojekter der skal
godkendes 3 gange så lang tid og
koster 3 gange så meget.

