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Lille henrivende Inge

I en tid uden fjernsyn og højt betalte sportsstjerner var svøm-
metalentet og Gentofte pigen Inge Sørensen, der som 12 årig 
(som den yngste Olympiske medaljevinder gennem tiden) vandt 
bronzemedalje ved OL i Berlin i 1936 utrolig populær. Hendes 
popularitet blev ikke mindre da sportskommentatoren Gunnar 
”Nu” Hansen i den direkte transmitterede radioudsendelse i bare 
begejstring kom til at kalde hende ”Lille henrivende Inge”.

En myte var født, og da hun i 1938 vendte hjem fra London, som 
europamester ville begejstringen og løfterne ingen ende tage.
Efter at Inge og de andre svømmere havde fået en heltemodta-
gelsen ved ankomsten til København, sejlede Inge til Skovshoved 
med Øresundsbåden ”Den lille Havfrue”, og blev fejret ved stor-
slået modtagelse i Skovshoved Havn og efterfølgende fest
på Skovshoved Hotel. 

Inge og kommunens borgere blev lovet en moderne svømmehal 
i Gentofte Kommune. Løftet til Inge og borgerne blev dog ikke 
opfyldt, og der var mange, der var skuffede da ”lille henrivende 
Inge” 7 år senere måtte holde hendes afskedsreception som kon-
kurrencesvømmer i Frederiksberg Svømmehal. 

Anden Verdenskrig og følgerne af krigen betød, at fokus i peri-
oden ikke var på opførelse af nye svømmehaller, men da krigen 
var slut, var behovet endnu tilstede.

Gentofte Kommunes udvikling

Gentofte Kommune blev i de første årtier af 1900-årene præget og for-
met af den store tilflytning og udbygning af kommunen, som foregik i 
disse år. Der blev i disse årtier opført store nye villaområder og udbyg-
ningen afspejlede den udbredte boligmangel, som bl.a. tilflytningen fra 
land mod byerne medførte.

Gentofte Kommunes nærhed til hovedstaden, områdets grønne og 
attraktive karakter og ikke mindst kystnærhed var attraktivt for  res-
sourcestærke tilflyttere. Selvom der i perioden 1920 - 40 var en generel 
økonomisk nedgangstid i samfundet, så fortsatte Gentofte kommunens 
hastige udbygning og 1930´erne blev det årti, hvor der blev opført flest 
boliger i kommunens historie (næsten 11.000 boliger).

Arkitekturen ændrede sig i disse år fra bedre byggestik og nyklassicis-
tiske og historicistiske stiltræk til modernismens funktionelle tendenser, 
hvilket ikke mindst gjorde sig gældende i de større boligbebyggelser og 
de større kommunale anlæg og byggerier. Der var også i disse år fokus 
og interesse for kroppen og den sunde levevis, hvilket sammen med den 
store tilflytning gav et stort behov for at bygge anlæg for sport og fritid.

Disse tendenser, behov og ønsker førte bl.a. til store og ambitiøse planer, 
som sikrede at Bellevue Strandbad kunne indvies i 1932 og Gentofte Sta-
dion som indvies i 1942. (Begge anlæg tegnet af arkitekt Arne Jacobsen)
Der var oprindeligt planlagt en svømmehal ved Gentofte Stadion, men 
disse planer blev opgivet.

Placering af svømmehallen

I foråret 1961 foreligger der et skitseprojekt for en svømmehal ved Gen-
tofte Stadion. Når man vurderer skitseprojektets hoveddisposition og 
bærende arkitektoniske ide, er det tydeligt at idrætsanlæggets hoved-
disposition allerede ligger fast i det tidlige skitseprojekt.

Selvom idrætsanlægget senere flytter placering til Kildeskoven og der 
tilføjes boldhaller mv. samt justeres og ændres i funktionerne, kan man 
genkende den opførte Kildeskovshal i de tidlige skitser.

Arkitekterne beskriver, at de for at undgå en stor og kompakt bygnings-
krop opdeler anlægget i mindre dele bl.a. et for hver af de tre bassiner. 
Hallernes højder og tagflader skifter for hvert bassin og de store tag-
flader og transparente glasfacaderne har fundet deres arkitektoniske 
udtryk. Ligeledes er de tre bassiners indbyrdes placering og disposition 
lagt fast. Der arbejdes videre i løbet af 1961 med program, funktioner og 
afklaring af projektet. I løbet af 1961 fremkommer et ønske om, at udføre 
en ny sportshal og at sammenkoble svømmehallen med sportshallen.


