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Vi har fået K.B. Hallen tilbage
Af Niels-Christian Holmstrøm

til alle bidragydere. Uden denne betydelige økonomiske
håndsrækning havde det ikke været muligt at realisere
vort byggeprojekt. En særlig tak til A.P. Møller Fonden, som
udover en donation på 55 mio. kr. også har ydet løbende
rådgivning under hele byggeprojektet.

Gennem otte årtier markerede K.B. Hallen sig som et
ikonisk bygningsværk og en kulturel institution – altid på
bølgelængde med tidsånden. Hvad enten hallen var ramme
om sport og musik eller gav husly til politiske og kulturelle
arrangementer af enhver art. K.B. Hallen har gennem tiden
givet hundredetusinder af mennesker oplevelser for livet.
Branden onsdag d. 28. september 2011 berørte derfor ikke
kun KBs medlemmer, men rigtig mange mennesker såvel
i ind- som udland. Ikke mindst, da det viste sig umuligt at
redde hallen. Vi mistede ikke bare et prægtigt bygningsværk, vi KBere mistede en del af vor identitet.
Nu er K.B. Hallen genopstået. Ikke som en tro kopi af Hans
Hansens mesterværk, men i en ny og tidssvarende arkitektonisk fortolkning, der bygger videre på vor
historiske kulturarv. Den er tegnet af CCO
arkitekter samt konstruktionsmæssigt
beregnet og valideret af ingeniørerne fra
Rambøll. Den er ikke mindst genopstået i
en ny ramme, hvor KBs sportsanlæg, K.B.
Hallen og forpladsen ud mod Peter Bangs
Vej tilsammen vil skabe et nyt byrum til
forhåbentlig gavn og glæde i mange år for
alle, ikke kun KBs medlemmer Jeg skal
ikke lægge skjul på, at det har været en
lang og sej kamp gennem mere end 7 år at
nå hertil. Vore medlemmer har måttet leve
med et anlæg præget af byggeaktiviteter
og reduceret banekapacitet. Først forsøgte vi at genopbygge den nedbrændte hal. Efter mange
anstrengelser og spildte millioner til et renoveringsprojekt
blev det af uvildige eksperter vurderet, at hallen var for
brandskadet og ustabil til at kunne reddes.

Stolthed over resultatet.
Med byggebudgettet så nogenlunde på plads var tiden
kommet til at få udarbejdet et hovedprojekt og udvalgt en
hovedentreprenør, hvor valget faldt på E. Kornerup, som
straks kastede sig over opgaven. Den 7. september 2017
kunne vi fejre nedlæggelsen af grundstenen, den 20.marts
2018 holdt vi rejsegilde og endelig her 5. december 2018
står K.B. Hallen klar til nye generationer. Jeg vil på KBs vegne udtrykke
stolthed over resultatet. Den gamle
hal var trods sine arkitektoniske
fortræffeligheder ikke en hal, der
kunne imødekomme vor tids krav
til hverken funktionalitet eller komfort. Fredningen af bygningen umuliggjorde ydermere moderniseringer
såvel ude som inde. Den gamle hal
var også meget dyr såvel i drift som
i vedligehold. Nu står vi på tærsklen
til en ny æra. K.B. Hallen er tænkt
og skabt som en topmoderne multi
funktions arena til sport, musik og
kulturelle aktiviteter af enhver art. Allerede i 2016 indgik
vi en operatøraftale med eventselskabet Venuepoint om
den kommercielle drift af K.B. Hallen. Det er en aftale, som
vi venter os meget af. Den vil sikre klubben en løbende
indtægt fra udlejningen, som bliver et væsentligt bidrag til
at betale klubbens udgifter til drift af vore anlæg. Samtidig bliver hallen i den øvrige tid en vigtig ramme om KBs
sportsaktiviteter, hvor ikke mindst den nye boldkælder
med fitness, minibaner mv. utvivlsomt bliver en stærkt
efterspurgt facilitet.

»Nu står vi på
tærsklen til en ny
æra. K.B. Hallen
er tænkt og skabt
som en topmoderne
multifunktions arena
til sport, musik og
kulturelle aktiviteter af
enhver art.«

En række fonde kom til undsætning
Så kæmpede vi et års tid for at få brandtomten affredet.
Først i 2015 fik vi en nedrivningstilladelse. Nedrivningen gik
i gang, og den endte med at koste godt 5 mio. kr. af
vore forsikringspenge inklusiv diverse miljøforanstaltninger. Herefter skulle der udarbejdes forslag
til ny lokalplan, afholdes en arkitektkonkurrence
og leveres et dispositionsforslag. Så gik der
endnu et år. Den ny lokalplan blev endelig vedtaget i 2016, h
 vorefter vi kunne gå i gang med
at få et projektforslag godkendt. Men hvor skulle
pengene komme fra til en ny hal? Resterne af
forsikringssummen rakte ikke til at indfri
vore ambitioner om en ny ikonisk hal,
og der var ingen offentlig økonomisk støtte at hente. Her kom
en række fonde KB til undsætning, og min dybfølte tak går

Jeg vil afslutningsvis takke vort byggeudvalg, vore
rådgivere og ikke mindst KBs direktør for en stor
og engageret indsats for at virkeliggøre vor fælles
vision om at skabe et nyt sportsligt og kulturelt
kraftcenter her på vor gamle boldklubs matrikler.
Samt udtrykke mit ønske om, at K.B. Hallen for
nuværende og kommende generationer bliver
en ramme om lige så store glæder og oplevelser, som vi havde i den gamle hal.
Niels-Christian Holmstrøm
Formand KB
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En hal i pagt med
KB´s historie
Af Jørgen Willum Larsen.

Der er en nøje sammenhæng mellem klubbens stolte historie og beslutningen
om at genopføre KB Hallen som en moderne multifunktionel arena. Det fortæller
klubbens formand Niels-Christian Holmstrøm.

Foregangsmænd
Samtidig med at alt dette skete, havde KB ledere været
initiativtagere på andre områder: De var med til at stifte
DBU og Danmarks Idræts Forbund – kort sagt har KB´s
ledere gennem tiden markeret sig ved at være fremadskuende og innovative. Den idérigdom og den virkelyst og
vedholdenhed, som alt dette er udtryk for, lever videre i de
dyder, klubben bekender sig til i dag: Engagement, begejstring og kvalitet. Det er værdier, som gennemsyrer KB, og
som vi som drenge lærte at sætte pris på fra den første dag,
vi satte vores fod på anlægget.

”Kjøbenhavns Boldklub har siden 1876 haft en enestående
rolle i dansk idræts historie, og heri indskriver genopførelsen af KB Hallen sig som endnu et vigtigt kapitel.” Klubbens
formand, Niels-Christian Holmstrøm, ser en klar sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid, for når KB i dag råder
over pragtfulde idrætsanlæg, hvor vi som medlemmer kan
boltre os, og som vi kan være stolte af, er det takket være
en række fremsynede ledere, som gennem generationer
har ført store og vidtrækkende beslutninger ud i livet.
”Det var KB´s grundlæggere, som hentede den engelske
idrætskultur til landet, ja – ikke kun til Danmark, men til
Norden. Det var KB´ere, som i høj grad var medvirkende til
at udbrede fodbold, tennis og cricket over det ganske land
– først i København og siden i provinsen. Det var KB´ere,
som rejste rundt i Skandinavien og stiftede boldklubber,
og det var KB´ere som importerede sportsrekvisitter fra
England. KB blev den første baneejende klub, da vi erhvervede anlægget ved Sankt Marcus Allé – og den var dermed
normbrydende endnu en gang.

Det var den virkelyst og det engagement, som førte til, at KB
i 1924 besluttede at erhverve et vidtstrakt område kaldet
Blommelunden på det yderste Frederiksberg. Her blev der
i løbet af et par år anlagt nogle tennis- og fodboldbaner,
men i øvrigt levede klubben i den periode under temmelig
kummerlige forhold. ”Granen”, som det lille hyggelige anlæg
i Sankt Marcus Allé hed i folkemunde, kunne efterhånden
ikke klare det stigende antal medlemmer, men problemet
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gaven. For så ville enhver fornuftig tanke sige, at det ikke
kunne lade sig gøre. Men nu står vi her, og for mig betyder
nybygningen af KB Hallen, at vi får genskabt anlægget
på Peter Bangs Vej som det største og mest funktionelle
sportsanlæg, man kan tænke sig. Vi skaber de bedst mulige
rammer for vores aktiviteter. Udover en fantastisk hal, som
forhåbentlig kan blive til glæde for mange generationer, får
vi også nogle faciliteter, vi ikke havde i den gamle hal. Her
tænker jeg især på den meget store boldkælder, som giver
medlemmerne – ikke mindst det store antal piger og drenge
- rige muligheder for at spille bold.

blev løst, da en kreds af KB´s ledere drevet af ihærdighed og
flid opførte det, der ved indvielsen den 22. april 1938 blev
betegnet som ”Nordeuropas største private idrætsanlæg”.
Alle ved, at dette anlæg på Peter Bangs Vej blev hjemsted
for en ny generation af KB´ere. Vi, der begyndte at komme
her for snart en menneskealder siden, lærte et anlæg
at kende med fantastiske klublokaler, Pejsesalen og KB
Hallen – steder, hvor vi som drenge mødte glæden ved at
spille bold, og hvor vi stiftede vores første bekendtskaber.
Vi blev på dette sted opdraget af dedikerede KB ledere, som
indprentede os de værdier, der kommer til udtryk i vores
klubsang. For det var ikke blot glæden ved spillet, vi tog til
os. Vi lærte også at værdsætte kammeratskaber, der ikke
sjældent udviklede sig til livslange venskaber, og vi lærte at
elske den særlige ånd, der hersker her på stedet. Jeg har
sagt det før, men gentager det gerne: For mig står KB´s
ledere i dag på skuldrene af store forfædre.”

Hans Hansens og Christian Ostenfelds gamle hal var oprindelig skabt som tennishal, men i dag ved vi jo, at den blev
meget mere end en sportshal, og som bygningsværk blev
den i kraft af sin avancerede arkitektur med årene ikonisk.
En uløselig del af byens profil. Det var derfor et smerteligt tab, da den forsvandt. Nu får vi imidlertid genskabt
KB Hallen i en højere kvalitet og med en meget større og
tidssvarende funktionalitet, end det nogensinde ville være
muligt at bringe til veje i den gamle hal med de begrænsninger, som den havde. Det betyder, at den nye hal vil have
en mængde funktioner, der rækker ud over KB´s eget behov
for indendørs faciliteter. Og det går hånd i hånd med KB´s
ambition. Vi ønsker igen at sætte KB Hallen på Danmarkskortet som et sted, hvor man får unikke oplevelser, hvad
enten det drejer sig om sport, om kunst og kultur, om musik.
Kort sagt: Alt det, som den gamle hal viste sig at være egnet
til, men som den nye hal vil være fantastisk til.”

Branden
”Det var derfor en frygtelig ulykke, vi oplevede, da KB
Hallen brændte onsdag den 28. september 2011. Vi stod
alle sammen magtesløse med tårer i øjnene og så, hvordan
dette fantastiske bygningsværk gik op i flammer, mens
vi forsøgte at redde, hvad der kunne reddes. Straks efter
branden stod klart for os, at vi hurtigst muligt måtte gå i
gang med at forsøge at genopføre den nedbrændte hal. Det
viste sig imidlertid at være en umulig opgave, fordi skaderne
efter branden var langt mere omfattende end først antaget.
Derfor har der lige siden på intet tidspunkt været nogen
som helst tvivl om – hverken i KB´s bestyrelse eller blandt
KB´s medlemmer, bekræftet ved adskillige generalforsamlinger – at det, vi skulle, hvis det overhovedet var muligt, var
at genrejse KB Hallen som en del af hele dette fantastiske
sportsanlæg.”

På en lang række områder vil den nye hal overgå den gamle.
Det gælder de faciliteter, som hallen er rigt forsynet med,
og det gælder den fleksibilitet, der er bragt til veje. Men det
gælder også samspillet med det eksisterende anlæg – ikke
mindst med Pejsesalen og tennishallerne, og det giver
mulig
heder for en ekstrem god udnyttelse af klubbens
anlæg til meget store arrangementer.”

Opgaven langt større end ventet
”Vi har derfor slidt og slæbt og kæmpet mod mange vanskeligheder og svære odds for at få gennemført dette projekt.
Hvis jeg for syv år siden havde vidst, hvad den opgave
ville kræve af tid og energi, af ihærdighed, vedholdenhed
og kreativitet, havde jeg næppe givet mig i kast med op-

Operatøraftale
”KB har indgået en operatøraftale med en ekstern operatør,
og det har vi gjort, fordi KB´s ledere ikke er sat i verden for – og
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pengene skulle komme. Men jeg må konstatere, at vi har
mødt enorm velvilje fra mange sider – ikke mindst fra en
række store fonde, som er kommet KB til hjælp. Uden deres
støtte ville det ikke have været muligt at gennemføre dette
projekt. Men jeg vil heller ikke lægge skjul på min skuffelse
over, at nogle af de pengetanke, som jeg egentlig troede
ville være mest interesserede i at løfte denne opgave, har
vist sig at være fuldstændig uinteresserede i at bidrage på
nogen som helst måde til dette projekt. Jeg tænker bl.a. på
Lokale- og Anlægsfonden, der er sat i verden for at forbedre
mulighederne for idræt og kultur. Jeg har naturligvis sagt
til Danmarks Idræts Forbund, som sidder i fondens bestyrelse, og til fonden selv, at jeg er dybt forundret over, at lige
præcis den fond overhovedet ikke har ment, at dette var et
støtteværdigt projekt.”

i udgangspunktet heller ikke har kompetencer til at operere
i en professionelt drevet hal. Det marked, der er nu om dage,
er et helt andet end det, som eksisterede i 1930erne og
1940erne. Tidligere havde klubben en arrangementschef
ansat, men nu har vi valgt at indgå aftale med en erfaren
operatør, og det har den fordel, at klubben er sikret et fast
afkast uanset, om der er få eller mange arrangementer i KB
Hallen. Det giver en bund under økonomien.”
Fitness, minitennis og indefodbold
”Boldkælderen står helt og aldeles til rådighed for klubbens medlemmer, og her er der planer om at indrette et
fitnessområde til vores ungdomselite i tennis og fodbold.
Det er meget efterspurgt, og så frigøres der plads i vores
nuværende fitnesscentre, men derudover planlægger vi at
anlægge baner til minitennis, som samtidig kan anvendes
til indefodbold. Det er de aktuelle planer, og så overvejer vi,
om der er behov for at indrette en bane til padel tennis, men
det kommen naturligvis an på den samlede økonomi. Med
hensyn til selve KB Hallen indgår det i aftalen med operatøren, at klubben disponerer over hallen i cirka en tredjedel af
tiden, altså i størrelsesordenen 120 dage om året.”

Tradition for kunst og kultur
Der har på dette anlæg altid været tradition for kunst og kultur. Allerede ved indgangen fra Peter Bangs Vej møder man
Knud Nellemoses fantastiske skulptur ”Tacklingen”, som
KB fik til 100 års jubilæet, og som blev afsløret af Dronning
Ingrid. Vi har Steffen Lüttges skulptur ”Serven” stående på
tennisanlægget, og rundt om i klubben hænger der ikke så
få fornemme malerier. For slet ikke at nævne Pejsesalen,
som er et klublokale af en helt unik karakter med Sikker
Hansens kæmpestore vægmalerier med motiver hentet fra
KB´s oprindelige boldspil og af håndværkerne, som byggede
hallen tilbage i 30erne. Det er i den kontekst, vi har taget
kontakt til Ny Carlsbergfondet for at høre, om de i givet fald
kunne være interesseret i at hjælpe os i forbindelse med
opførelsen af en ny KB Hal. Det resulterede i en donation
fra fondet, og at den kvindelige lyskunstner Viera Collaro
efterfølgende blev bedt om at skabe en udsmykning af hallen. Den opgave har hun taget på sig med ildhu, og hun har
hun kreeret værket ”Buen”, som nu pynter og lyser op i den
nye forhal.”

Enorm velvilje fra mange sider
”Det er vigtigt at slå fast, at KB har været i stand til at finansiere dette meget store byggeprojekt uden offentlige
tilskud. Efterfølgende vil vi være i stand til at forrente og
afdrage på de lån, som vi optager, samtidig med at vi sikrer
en bæredygtig driftsøkonomi til gavn for de daglige aktiviteter i klubbens sportslige afdelinger. Forsikringssummen
for den gamle hal beløb sig til godt 80 mio. kr., og det var
med sigte på at opføre en tilsvarende hal i nutidens materialer. En sådan hal ville ikke have været ønskværdig. Men
nu står vi med et projekt, som inkluderer arealerne omkring
hallen – både vores sportsarealer på fodboldsiden og tennissiden og det nye byrum ud mod Peter Bangs Vej. Det
indebærer, at vi nu råder over et fuldstændig opdateret
sportsanlæg og en tip-top moderne hal, som, når det hele
gøres op, beløber sig til næsten 250 mio. kr. Havde jeg
kendt det beløb for syv år siden, ville jeg ikke ane, hvorfra

Nye baner til tennis og fodbold
”Når nu byggeriet er færdigt, skal vi i første omgang sikre, at
vi har økonomi til at genetablere de udendørs tennisbaner,
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svar på, og det er lidt komisk. Hvis vi spørger dem, der har
forstand på den slags, får vi at vide, at de ikke må bidrage
med løsningen af et problem, som de bagefter skal være
kontrollanter på. Jeg vil i den sammenhæng gerne sige, at
det forekommer mig, at frivillige idrætsledere ikke altid får
den hjælp, man måske kunne tænke sig. Men vi arbejder på
sagen, og vi mener, at vi har et gennembrud. Vi har fået fat
i nogen, som har den fornødne viden, nemlig Condor Kemi.
Det handler om at få bygget et teknisk anlæg, som lever
op til miljøkravene, og det handler om at få renoveret betonbassinet. Det har været en langsommelig proces, men
vi håber at have bassinet klart til den kommende sommer.”

som har været inddraget til byggeplads. Og på fodboldsiden
er der i samarbejde med FC København truffet beslutning
om at få etableret en hybridbane på den gamle bane 1. Den
bane har ligeledes i nogen grad været inddraget til byggeplads, og i øvrigt var den efterhånden blevet så gammel og
nedslidt, at den trængte til en omlægning. Den nye hybridbane vil kunne tages i brug i efteråret 2019.”
Hvad sker der med svømmebassinet?
”Vi er så lykkelige, at Louis-Hansen fonden har doneret 12,5
mio. kr. til en renovering af vores svømmebassin. Det projekt har imidlertid haft en noget vanskelig fødsel, fordi vi er
havnet i en catch 22 situation, som det hedder på moderne
dansk. Bassinet blev lukket, fordi den teknik vi havde, ikke
lever op til de nye miljøregler i svømmebadsbekendtgørelsen. Vandgennemstrømningen skal være betydelig større,
og det har jeg stor respekt for. Men det betyder, at hele
teknikken skal bygges om, og det betyder endvidere, at
den eksisterende skvulperende efter miljømyndighedernes
synspunkt ikke er tilstrækkelig. Herefter er vi imidlertid løbet
ind i det problem, at svømmebassinet er bevaringsværdigt,
og at det derfor ikke må ændres. Forgæves har vi spurgt
myndighederne om, hvordan det problem kunne løses, at
vi på den ene side ikke må ændre anlæggets udseende og
på den anden side skal opfylde en svømmebadsbekendtgørelse, som kræver en ændring. Det har vi ikke kunnet få

Den officielle indvielse af KB Hallen
”For KB er det en ære, at kongehuset ved HKH Kronprins
Frederik har givet tilsagn om at forestå den officielle indvielse af KB Hallen den 5. december. Det falder i tråd med, at
hans oldeforældre, Kong Christian X og Dronning Alexandrine, åbnede den oprindelige hal for nu otte årtier siden, og
at hans morfar, Kong Frederik IX, donerede Kongepokalen
i 1951 som en anerkendelse af KB´s enestående stilling i
dansk idræt. Man kan på baggrund af dette konkludere, at
beslutningen om at genrejse KB Hallen og viljen til at løse
opgaven på dette høje ambitionsniveau helt er i pagt med
KB´s historie.”
KB’s medlemmer af byggeudvalget: Henrik Eigenbrod,
John Møller, Nicolaj Caiezza, Niels-Christian Holmstrøm
og Gert Petersen. Foto Christian Fisker.
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Buen,
skiven og
gavlen
Af Jørgen Willum Larsen. Foto Christian Fisker

Et øjebliks uopmærksomhed – og man har misset en vigtig pointe. Det handler om koncentration,
når man af arkitekt Thomas Nørgaard bliver ført gennem den vældige byggeplads. Overalt er der
hektisk aktivitet. Og det er nødvendigt. Den officielle indvielse er planlagt til at finde sted om et
par måneder. Der er næppe en eneste krog i den nye bygning, som ikke fortjener en bemærkning,
og som der ikke er tænkt grundigt over. Thomas Nørgaard er tydeligvis en mand, der ved, hvad han
taler om, for han har været med på projektet fra den allerførste begyndelse, da drømmen om KB
Hallen version 2 anno 2018 endnu kun var nogle fantasifulde streger på et stykke papir.
Buen
”Det har fra begyndelsen været af afgørende vigtighed for
os, at den nye hal kommer til at fremstå som en harmonisk
del af helheden, og at den arkitektoniske idé, som præger
det gamle anlæg fra 1938, går igen i den nye bygning. Set
på afstand fremstod det oprindelige anlæg som tre buer anbragt i forlængelse af hinanden - næsten som en gammeldags søkikkert. Den mindste mod syd ved svømmebassinet
og den største mod Peter Bangs Vej i nord. Det var derfor
indlysende, at buen også skulle være et gennemgående
træk i den nye bygning.

den nye hal er også blevet en del bredere, fordi den blandt
andet skal leve op til de krav, man i dag har til en moderne
sportsarena. Hvis vi havde valgt at bygge en firkantet boks,

Hensynet til den fornemme arkitektoniske arv var altså
udgangspunktet for vores forslag, men man skal også være
opmærksom på, at buen har den vigtige kvalitet i sig selv,
at den er nabovenlig. Selvfølgelig må man i alle forhold
tage det videst mulige hensyn til omgivelserne, når man
planlægger at opføre en bygning som KB Hallen, og i den
sammenhæng leverer buen en perfekt løsning.
Med sine 18 meter i højden er den nye hal blevet betragteligt større end den gamle, som kun var 12, 8 meter høj, og

Arkitekt Thomas Nørgaard
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der kun fem søjler i hele huset – ellers står alting og svæver
frit i luften. Og det, der holder hele konstruktionen oppe, –
ja, det er den næste historie.

ville naboerne være blevet henvist til at kigge ind i en kedelig mur, og det kunne naturligvis aldrig komme på tale. Men
med buen som arkitektonisk løsning har alle frit udsyn over
”tennisland” og ”fodboldland”, som vi kalder det. Med hallens
beliggenhed mod syd er der praktisk talt ingen generende
skyggevirkning, og det er i det hele taget en fin fortælling
om indpasning i miljøet – både til naboerne og til hele det
gamle anlæg, som heldigvis blev reddet, da hallen brændte. ”

Gavlen
Det er gavlen, der er det næste element, vi arbejder med,
ved siden af buen og skiven. Vi har altså de tre elementer:
Buen, skiven og gavlen - det er KB Hallen, hverken mere
eller mindre. Og det er vores kongstanke, at man hele tiden
bliver mindet om buen, skiven og gavlen, når man befinder
sig i hallen og går rundt i den. Vi gør elementerne synlige,
og ligesom i den oprindelige hal, skal man om den nye
kunne sige, at huset i sig selv er konstruktionen. Vi har ikke
pakket noget ind. Jeg ved godt, at den oprindelige hal var
præget af megen farverigdom, som man gjorde i 1930erne,
men vi har sagt, at transformation til vor tid indebærer, at
det er materialerne, der bærer farven. Gavlen er nok den
største pladsstøbte betonvæg, der er lavet. En gigantisk
konstruktion, der går fra kælder til tag. Sammenlagt er den
24 meter høj og 60 centimeter tyk, og der er et frit spænd
indvendig på 32 meter. Der er så meget jern og så meget
beton i den væg, at det overgår vores fantasi, men det tog
også entreprenøren seks måneder længere at lavede den,
end vi havde regnet med. Som den står der i dag, er væggen
en synlig reference til de 400 mænd, som kravlede rundt
og bandt jern og hældte armering i den gamle hal, da man
opførte den i årene fra 1936 til 1938. Alle originale betonkonstruktioner på KBs anlæg er pladsstøbte med vandrette

Skiven
”Det andet vigtige element, som vi har arbejdet med i projektet, er skiven. Også den er meget markant. Det er den del
af bygningen, som på Hans Hansens gamle hal var gondolerne, der hang uden på begge sider af hallen og blev holdt
oppe af to rækker skråtstillede søjler. En flot løsning, men
den kunne vi ikke bruge. For selv om vi bygger en større hal,
kunne det ikke komme på tale at tage noget af det sportslige areal. Vi har derfor gjort det anderledes. På begge sider
af hallen er der i første sals højde store områder til lounge
og barer og toiletter og en hel masse andet, og hele det
område løfter vi, således at der er fri passage neden under
til de køretøjer, som skal levere varer til arrangementer
i hallen, og for KBs mange medlemmer, når de skal til og
fra anlægget. En løsning med søjler som på den gamle hal
havde ikke været mulig, fordi der nødvendigvis skal være en
bred kørevej langs hallen, og vi har derfor fundet en anden
og – tør jeg godt sige – helt unik løsning: En udkraget stålkonstruktion med kun fem søjler. Ser vi bort fra kælderen, er

9

både ude og inde i hallen, og da han tog fat på opgaven,
kiggede han først på den gamle PH lampe, som Poul Henningsen tegnede specifikt til KB Hallen i 1938. Den var tiltet,
og det indebar, at man ved hjælp af farven på ringen fik det
varme lys nedad og den kølige refleksion opad ligesom
naturligt dagslys. Leverandøren til praktisk talt al belysning
er Zumtobel – også på det område er der således tale om et
samlet koncept. ”

bræddeforskallinger, og det er fuldstændig det samme, vi
bruger hele vejen igennem i den nye hal.
Gavlen har imidlertid også den funktion, at den virker som
kontravægt til de jernbjælker, som får skiven til at svæve.
De er fastgjort i den, og det er også gavlen, der ved sin vægt
bevirker, at hallen så at sige bliver stående nede i jorden.
Undergrunden er nemlig gammel mosejord, og det er ikke
helt uproblematisk, at grundvandet på dette sted står temmelig højt. Ud over sin historiske og byggetekniske funktion
har gavlen altså også en geo-hydrologisk funktion.”

Forpladsen
”Tidligt i processen stillede vi hinanden spørgsmålet: Hvad
kan og bør man bruge pladsen foran KB Hallen til? Pladsen
består af tre matrikler, og KB har nu fået overdraget den
midterste som foræring. Den meget dygtige landskabsarkitekt Marianne Levinsen har fra begyndelsen været engageret, og hun har efter min mening fundet en overordentlig
flot løsning på en vanskelig logistisk opgave. Det betyder, at
pladsen bliver forandret radikalt,
og i stedet for at fremstå som et
jævnt kedeligt hundeluftersted får
området nu en egentlig funktion.
Den gamle krins er forsvundet,
og der er nu i stedet anlagt en
oval plads i gadeniveau med en
slags scene, der giver mulighed
for udendørs arrangementer. Der
bliver mulighed for at lave marked
med salgsboder, og vi har været i
dialog med naboerne og alle detailhandlere i området. De er absolut interesseret i etableringen af
et offentligt / privat rum på dette
sted, som kan blive et fantastisk
tilløbsstykke.
Belægningen er
klinker, der i køresporet er lagt i
sildeben, og kombineret med et
stålspor lever vi helt op til den
tyske standard for den allertungeste erhvervskørsel. Endelig har
vi besluttet, at Knud Nellemoses
skulptur ”Tacklingen” kommer ned
i øjenhøjde. Det skal naturligvis
være muligt at køre til og fra KB´s
anlæg, og det bliver der plads til,
for vi har fået tilladelse til at fjerne
parkeringspladserne, der tidligere
helt dominerede pladsen. Lastbiler med ærinde til hallen i
forbindelse med arrangementer får tilkørsel langs fodboldsiden, men derudover ændrer vi ikke på til- og frakørselsforholdene, og de eksisterende parkeringspladser på begge sider af hallen er blevet opretholdt. Klubben med dens 4.500
medlemmer – deraf flere end et par tusinde børn og unge
mennesker - skal jo stadig fungere i hverdagen, og det har
været aldeles afgørende for os at sikre adgangsforholdene
på en god og sikker måde.”

Lyskunst i gavlen
”Blandt de mange donationer, som har gjort det muligt at
opføre KB Hallen, er der en bevilling fra Ny Carlsbergfondet specifikt øremærket den kunstneriske udsmykning af
hallen. I den sammenhæng havde vi besøg af professor
Morten Kyndrup fra fondet for at se på projektet, og ligesom alle andre havde han også
en personlig historie at fortælle
om KB Hallen. Det er i øvrigt et
fantastisk privilegium at arbejde
på et projekt, hvor alle har en
historie, og hvor alle føler et personligt engagement. Det har jeg
aldrig oplevet på nogen anden
byggesag. Der flyder så meget
blåt blod på dette sted, og det
bærer virkelig projektet. Morten
Kyndrup pegede derefter på
den slovakisk-danske maler og
installationskunstner Viera Collaro. Hun har ikke mindst skabt
sig et navn med forskellige former for lyskunst, og det skal ikke
være nogen hemmelighed, at vi
arkitekter til at begynde med var
noget bekymrede. Lyskunst i en
bygning kan nemlig være meget
dominerende, men Viera Collaro fandt hurtigt ud af, at hun
ville arbejde med gavlen, som
jo er synlig både inde fra hallen
i foyeren og ude fra forpladsen
ved Peter Bangs Vej. Hun har nu
lavet et værk, som hedder Buen,
og som består af tre store valsede rør. De er monteret på bagvæggen, og de følger buen i
hele dens længde. Det er planen, at de skal være tændt fra 8
morgen til 23 aften, og de udsender et lys, som kan veksle
mellem fire millioner farver, og som hun blander på et utal
forskellige måder. Det er meget flot udført, og jeg ved godt,
at det er ret dristigt. Men det er et smykke, der virkelig kan
noget.

»Det endte med, at vi
oppe under buen byggede
et særligt akustikloft, vi
kaldte abegrotten. Det
består af jernplader foldet
som en kæmpemæssig le
Klint plisséskærm, og det
loft har vist sig at have
to gode egenskaber: Dels
dæmper det baslyden,
som næsten altid er
frygtelig irriterende, når
der spilles elektronisk
musik i uegnede lokaler,
og dels spreder det lyden
perfekt i hele hallen.«

Det hænger i øvrigt godt sammen med, at KB hele vejen
gennem den lange proces med lokalplanen og fremskaffelsen af de mange penge aldrig var i tvivl om, at resultatet
i den sidste ende skulle være unikt – ikke noget, der bare
kunne bruges.
I den sammenhæng har vi også entreret med lysdesigneren
Jesper Kongshaug, som blandt andet har haft ansvaret for
den karakteristiske belysning med skjulte lyskilder i Det
Kongelige Teaters skuespilhus. Han har lavet al belysning

Inde i huset
Thomas Nørgaard fortæller, at man for at optimere mulighederne for at huse mange tilskuere til arrangementer i hallen
har valgt at etablere en forholdsvis lille foyer, hvor der er
faste barer, og hvorfra man ad to trapper kan bevæge sig
ned i kælderetagen. Her er der toiletter og garderobe, og
på travle dage kan det meget vel blive en logistisk opgave
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miljøet, og konstruktivt er den god, fordi den så at sige fører
kraften ned i jorden. Men med hensyn til akustik har buen
dårlige egenskaber, fordi al lyd bliver rettet mod samme
sted. Vi havde derfor nogle alvorlige udfordringer, som vi
brugte enormt meget arbejde på at finde en løsning på. Det
endte med, at vi oppe under buen byggede et særligt akustikloft, vi kaldte abegrotten. Det består af jernplader foldet
som en kæmpemæssig le Klint plisséskærm, og det loft
har vist sig at have to gode egenskaber: Dels dæmper det
baslyden, som næsten altid er frygtelig irriterende, når der
spilles elektronisk musik i uegnede lokaler, og dels spreder
det lyden perfekt i hele hallen. Vores akustiker fra Rambøll,
Jesper Bo, har simuleret alle mulige programmer, og vi har
brugt et millionbeløb på at finde den rigtige løsning. Selvfølgelig er det ikke en koncertsal skræddersyet til Wiener
Philharmonikerne, og det var heller ikke meningen. Men vi
tror, at vi har skabt en hal med mange forskellige brugsmuligheder, og som giver den bedste akustik i en venue overhovedet i Norden. Den nye hal kan i den henseende slet
ikke sammenlignes med den gamle, der primært var bygget
som sportshal, og derfor havde akustiske problemer.
Til gengæld løb vi ind i en æstetisk udfordring, for kønt var
det loft bestemt ikke til at begynde med. Men det problem

for de mange gæster at bevæge sig rundt i bygningen, hvis
trængslen bliver overvældende. Det kan man ikke afvise,
men mange mennesker på relativ lidt plads giver også en
fortættet stemning, og arrangørerne, som har været med i
planlægningen, har gode erfaringer med netop det forhold.
”Der opstår nok nogle sammenstød på trappen, men man
må håbe, at folk er gode venner, og at de i det mindste kan
mødes i baren.”
Tegl på ydersiden
”Fra begyndelsen havde vi ønske om, at den markante udkragning på begge sider af hallen skulle fremstå som noget
helt særligt, samtidig med at den æstetisk kom til at harmonere med den gamle del af anlægget. Gennem hele projektet har vi arbejdet tæt sammen med stadsarkitekt Claus
Sivager for at finde de løsninger, der var historisk rigtige og
samtidig levede op til kommunens forventninger. Inspireret
af Arne Jacobsens ikoniske tankstation ude i Skovshoved
endte vi med, at udforme facaden af håndlavede glaserede
teglsten fra Tyskland. I Emmerich am Rhein fik vi gennem
et år udviklet en hvidglaseret, håndlavet, dobbeltbrændt og
dobbelt glaseret teglflise specielt til KB. De store, halvmatte
teglklinker veksler mellem mindre blanke skærmtegl, og det

»Arkitekt Thomas Nørgaard fra
Christensen & Co siger det med få ord:
KB Hallen er vores P
 antheon.«

blev løst, da Jesper Kongshaug fandt på at tage den kæmpestore le Klintskærm i brug til den valgte belysning. Der bliver
i øvrigt mulighed for at veksle mellem alle tænkelige former
for oplysning af rummet. Hallen skal jo kunne bruges til et
utal af forskellige formål: Koncerter, sportsarrangementer,
konferencer, møder og messer og festlige sammenkomster
etc. Det gør det nødvendigt med forskellige typer belysning,
men alle ønsker kan imødekommes.”

giver et levende og spændende spil i glasuren. De dækker
hele facaden sammen med et stort antal hvide vinduer.
Alene i indkøb er der for 6,5 mio. kr. klinker, og det er en
fuldstændig unik løsning, som vi har kæmpet med næb og
kløer for at få igennem. For det var et af de punkter, som
hurtigt kunne falde af, når økonomien skulle på plads. Som
formand for KB gjorde Niels-Christian Holmstrøm det fra
begyndelsen klart, at vi ikke kunne bruge penge, som vi
ikke havde. Og det forstår jeg godt. Jeg ville have gjort det
samme. Men nu har vi bygget i næsten 2½ år, og gennem
processen har vi fundet lige så mange besparelser, som der
har været af uforudsete udgifter. Det balancerer, og derfor
tør jeg godt sige nu, hvor der kun mangler et par måneder,
at vi lander på benene. Selvfølgelig kan der opstå problemer, men i de 20 år, jeg har været arkitekt, har jeg aldrig
oplevet et byggeri, som i den grad har forstået at balancere
det ene med det andet. Samarbejdet med entreprenøren
Einar Kornerup har været positivt, selv om de er lidt presset
på tid. Men sådan er situationen i byggeriet i øjeblikket.”

Faste og mobile tribuner
”Hele vejen rundt i hallen er der etableret en fast balkon
med 974 sæder, og under den er der så mobile tribuner,
som kan rulles ud i alle fire sider. I dem står trapperne, som
også er mobile. Det betyder, at trapperne både kan stå
på langs og på tværs i hallen, og netop det bevirker, at vi
kan komme op 4.950 tilskuere. En anden tænkt situation
kunne være håndbold, hvor man vil kunne trække gavlene
tilbage, og således skaffe et gulvareal på 44 X 40 meter
med 1560 siddende tilskuere. Man kan køre dem halvt ud
i enderne og helt ud i siderne, og der vil så være mulighed
for at afvikle en ATP turnering i tennis med plads til 2.500
siddende tilskuere. Man kan endelig også lave en kombination af både siddende og stående tilskuere til en koncert

Løsning på et akustisk problem
”Som nævnt giver buen os nogle markante fordele: Udefra
er den til mindst mulig gene for naboerne, den falder ind i
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vokset, således den fremstår nærmest terrazzoagtig. Selv
om der er et spænd på ti meter mellem søjlerne i kælderen
er gulvet i hallen dimensioneret til, at 3.800 mennesker kan
stå og hoppe så tosset, de vil – svarende til fem mennesker
pr. kvadratmeter. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er tale
om en vanvittig stærk konstruktion: 20 cm. armeret jern
sammen med 40 cm. hul-dæk.”

med plads til omkring 3.700, og man kan selvfølgelig også
trække det hele ud til f.eks. en boksekamp inde i midten.
Ja, alt er muligt. Alle siddepladser er sort bejdsede træstole
uden polstring. Vi streger op til tre tennisbaner på tværs,
men vi kan ikke lægge et rigtigt tennisgulv. Det kan ikke
lade sig gøre, for man skal kunne køre med lifte og andet
tungt materiel i hallen. Løsningen er blevet et såkaldt uni
sportsgulv, som består af en 5 mm lidt blød måtte, støbt
i én stor flade uden samlinger, og det imødekommer både
KB´s og operatørens ønsker.”

KB´s boldrum i kælderen
”I modsætning til den gamle hal, er der jo fuld kælder under
den nye, og jeg synes, at det største lokale i kælderen er
aldeles pragtfuldt. Midt i byggeprocessen gik det pludselig
op for Niels-Christian Holmstrøm og andre i KB´s ledelse,
at dette areal i kælderen i sig selv er en hal. Vi kalder det
KBs boldrum. Der er 990 kvadratmeter gulv med fire meter
til loftet, og det er faktisk godkendt til at rumme op til 350
mennesker. Det betyder, at man eksempelvis kan holde

Brandsikring og ventilation
”Brand har selvfølgelig været et vigtigt emne gennem hele
planlægningen, og vi har simuleret alle tænkelige situationer, der kunne opstå i forbindelse med en brand – flugtveje,
røgudvikling – ja, alt. Ligesom buen i sig selv er en udfordring med hensyn til lyd, har den også dårlige egenskaber

fest hernede eller arrangere messe med udstilling og med
konference i nogle af lokalerne ovenpå. Mulighederne er
mange - ikke mindst for klubben.”

i tilfælde af brand. For hvis der opstår en brand, vil røgen,
som dannes, blive presset op, men fordi der kun er en relativ
lille volumen, kommer røgen også hurtigere ned igen. I en
stor kasse som Royal Arena bliver der aldrig mere end 50
grader i tilfælde af brand, fordi røg og varme forbliver oppe
under taget, men sådan er det ikke i denne hal. Derfor har
vi haft store udfordringer, og der er arbejdet kolossalt meget for at finde den helt rigtige løsning, og den indebærer
brandventilation: Hvis der opstår brand i hallen, skal vi være
i stand til at holde røglaget så lavt, at alle folk får mulighed
for at komme ud i god behold, og det gøres ved, at vi på kort
tid bliver i stand til at flytte 300.000 kubikmeter luft. Otte
kæmpestore artial-ventilatorer er bygget ind i taget, og man
kan derfor ikke se dem, men opstår der brand, går de straks i
gang med at suge røg og varme ud af bygningen. Der er ikke
noget sprinkleranlæg i hallen, for det kan man ikke have, når
der er mere end 12 meter til loft, og derfor blev løsningen på
det problem brandventilation. Men det er selvfølgelig ikke
kun i tilfælde af brand, at vi arbejder med ventilation. Når der
er mange mennesker til stede, skifter vi omkring 90.000
kubikmeter luft i timen, og hvis vi på varme dage oplever, at
temperaturen i hallen bliver ubehagelig, kan vi fjerne det, vi
kalder varmepuden, ved hjælp af ventilationsanlægget. Det
er helt moderne og meget støjsvagt, men det fylder temmelig meget, og det er anbragt i kælderen, hvor der også
er en helt ny varmecentral, som leverer varme til både den
gamle del af anlægget og til den nye bygning – ja, og faktisk
også til den opvarmede fodboldbane. Overalt i huset er
der gulvvarme, og de fleste steder er overfladen slebet og

Et hus med fremtid
”Den nye KB Hal er bygget til at kunne snart sagt alt, hvad
man kan forestille sig. Og jeg synes, det er et fantastisk imponerende resultat, man har opnået, når man for eksempel
sammenligner med Royal Arena, hvor der kan være 15.000
mennesker. Den endte med at koste mellem 1.3 og 1.5 milliard kroner, og her har vi plads til 5.000 mennesker midt
i byen på Frederiksberg til en enhedspris, der kun er det
halve og efter min mening i en højere kvalitet. Det er godt
gået. Vi er vildt stolte over at have fået lov til at være med
til at fortsætte den historie, som i generationer har udspillet
sig på dette sted, og som vi har dyb respekt for. Dette hus
er bygget til at stå langt ud i fremtiden, og vi har undertiden
sagt til hinanden, at den gavlvæg – det er vores Pantheon.
Den vil også stå der om 1000 år. Nu må vi se, men operatøren bekræfter, at der også internationalt har vist sig
stor interesse for hallens muligheder, dens beliggenhed
og fantastiske historie. Og bevågenhed er der selvfølgelig
også i fagkredse, hvor man finder det interessant, at der er
så meget på spil, som man ikke gør normalt. For os er det
sjovt, at det kan lade sig gøre for ”sådan en lille sportsklub
med en kæmpe selvtillid” ude på Frederiksberg.
På den anden side: Hvis ikke KB skulle bygge den hal, hvem
skulle så?”
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CR ELECTRIC ønsker
Kjøbenhavns Boldklub tillykke
med den nye KB Hal.

Hos CR ELECTRIC A/S finder du kompetence inden for Service - Industri - Svagstrøm - Installation,
Fiberblæsning samt nybygnings opgaver og større El entrepriser, såvel i fag- som totalentrepriser. Med vore dygtige
alsidige montører, kan vi som total leverandør at de samlede tekniske installationer, påtage os alle opgaver indenfor
El tekniske anlæg til: Industrien, Erhvervsvirksomheder, samt på offentlige og private institutioner & anlæg. I samarbejde
med professionelle total entreprenører, udfører vi tillige totalløsninger på elanlæg og intelligente bygningsinstallationer
med nutidens teknik og fremtidens behov.
www.crelectric.dk
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KB´s mand i marken
Af Jørgen Willum Larsen. Foto Christian Fisker

Arkitekt Kurt Schou har som byggeleder været
KB´s mand med faglig ekspertise gennem hele
byggeprocessen.

kælder eller ej. Jeg forstår, at du var med til at rådgive om
den beslutning.
”Ja, og jeg styrede også udgravningen. Og mens det arbejde
stod på, pegede vi på ti firmaer, som kunne gennemføre
en totalentreprise. De fik mulighed for at præsentere sig
for byggeudvalget, hvor der blev stillet spørgsmål – ikke
mindst af KBs formand Niels-Christian Holmstrøm – men
jeg var også med i gruppen. Herefter fik fem firmaer halvanden måned til at regne på prisen. Det sluttede med, at to
firmaer sagde, at projektet ikke kunne gennemføres inden
for den krævede tid, mens de tre andre sagde, at det kunne
lade sig gøre. Prisen var dog markant højere, end klubben
havde mulighed for at betale. Man gik derfor i dialog med de
to firmaer, som havde en længere tidsfrist. Kornerup, som
var det ene, har haft svært ved at klare opgaven inden for
et halvt års tidsfrist, og havde vi valgt det andet, ville det
have været en katastrofe. Kornerup sagde, at det mindst
ville tage halvandet år at opføre hallen, og det er, hvad der
er gået.”

Som byggeleder har Kurt Schou været centralt placeret i
det daglige virke i opførelsen af KB Hallen. Det erkender han
gerne, men da KB´eren spørger ind til, hvad det indebærer at
være byggeleder, er svaret kort og kontant:
”Ingen ved, hvad det indebærer. Det er mange forskellige
ting – et mangehovedet uhyre.”
Jeg tænker, at du trods alt må have en form for arbejdsbeskrivelse. Hvad skal man beskæftige sig med, og hvad skal
man ikke beskæftige sig med?
”Ja, men jeg agerer som byggeleder på mange fronter.
Og det har jeg gjort gennem et langt liv. I de senere år på
Mærsk Tårnet og tidligere på hele Panum Instituttet. Jeg
har været byggeleder for Københavns Universitet på Amager, for Nationalbanken, da Arne Jacobsens bygning skulle
have nyt tag, og for Det Kongelige Teaters nye ombygning
på Kongens Nytorv. Alle sammen interessante opgaver.”
Hvordan gik det til, at du blev byggeleder på dette projekt?
”Det var min tidligere kollega Henrik Rossen, der først kontaktede mig. Det er vel snart tre år siden. Han havde brug
for hjælp, sagde han, og han fortalte, at det handlede om KB
Hallen, som skulle genopføres. Et par måneder senere blev
jeg præsenteret for KBs ledelse, og herefter faldt tingene
på plads. Jeg blev byggeleder på udgravningen af kælderen
og etableringen af de store spunsvægge, og efterfølgende
blev jeg engageret til at granske arkitekternes arbejde.”

Indebærer det at være byggeleder, at man hver dag går
rundt på pladsen og iagttager byggeprocessen?
”Nej, jeg fører ikke tilsyn med arbejdet. Jeg holder øje med,
at entreprenøren overholder de parametre, der er med
hensyn til tid og økonomi, og herefter referer jeg videre til
bygherren, som jo altså i dette tilfælde er KB. Jeg er med
andre ord bygherrens forlængede arm. Det er rådgiverne,
som sørger for, at kvaliteten er, som den skal være.”

Jeg går ud fra at ”granske” i denne sammenhæng betyder,
at du og dine kolleger i H+ brugte resurser på at gå helt ned
i detaljerne i de tegninger, I havde liggende på bordet.
”Ja, når arkitekterne og ingeniørerne har gjort projektet
færdigt, kigger vi det hele igennem med friske øjne. Man må
stille spørgsmålet: Kan dette her bygges? Det mente vi, og
derefter blev projektet udbudt i licitation, samtidig med at vi
gravede hullet til kælderen. Den valgte entreprenør ville på
den måde få et et færdig udgravet hul.”

Du er med andre ord KB´s mand på stedet?
”Ja, som Niels-Christian sagde ved et af de første møder:
”Vi har forstand på fodbold, vi har ikke en skid forstand på
byggeri. Men det kan jo være, han har mere forstand på
byggeri, når hele projektet er færdigt.”
Mange af de nøglepersoner, jeg har talt med, siger samstemmende, at genopførelsen af KB Hallen har været overordentlig kompliceret. Hvis det er rigtigt: Hvori består det
komplicerede efter din opfattelse?

På et tidspunkt blev det jo overvejet, om vi skulle have en
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”Det komplicerede i byggeriet kommer af den måde, man
har skruet tingene sammen på. Ellers er det jo relativt banalt: Man har en firkantet kasse med en bue han over. Det
er i sig selv simpelt. Men der er så mange ting, som skal
hænge sammen, og derfor er byggeriet kompliceret. Nogle
konstruktioner kunne først laves, når andre konstruktioner
var på plads, og det var det, som gjorde arbejdet kompliceret. Men så er der også noget, som er uprøvet, nemlig
betontaget oven på en stålkonstruktion.”

og opstod der ekstra udgifter, skulle der findes kompenserende besparelser.”

Er det aldeles uprøvet?
”Jeg kender ikke til, at man har så tykt et betontag på nogen andre byggerier. Men det er nødvendigt, for at dæmpe
lyden. Og stålkonstruktionen er også meget kompliceret,
for den skal være i stand til at bære vingerne, som stikker
ud. Arkitekten ville jo ikke have søjler, og selvfølgelig kan
man bygge uden søjler, men det har sin pris. Det er en
elegant løsning, men den er dyr. Arkitekttidsskrifter skal
nok lægge mærke til den løsning, men jeg tvivler på, at almindelige mennesker vil gøre det. Når jeg siger, at det er et
kompliceret projekt, er det ikke mindst fordi, huset er opført
næsten uden søjler. Men det har også været en udfordring,
at man skulle lave en beton, som så rigtig rå ud. Den slags
kan det være svært for en betonmand at gennemføre i dag.”

Hvor ofte er det sket i løbet af byggeprocessen, at du har
sagt, at noget må ændres af hensyn til økonomien?
”Det er meget sjældent. Som byggerådgiver er man ansvarlig for, at projektet er i orden. Hvis det ikke er tilfældet,
må entreprenøren finde ud af at få det bragt i orden. Og
de få gange, hvor jeg har været nødt til at træffe den slags
beslutninger, har jeg altid afstemt dem med Eigenbrod og
Holmstrøm. Så har jeg fået mit mandat til at gøre sådan og
sådan.”

Det forstår jeg. Klubbens formand har utallige gange sagt,
at vi har de penge, vi har.
”Ja, det er noget helt andet med statsbyggeri, som jeg har
været med til mange gange. Der har man også et budget,
som skal holdes, men staten går jo ikke konkurs, og pengene dukker altid op.”

Nu står hallen der. Kan man sige noget endeligt om
økonomien i projektet?
”Nej, man kan aldrig sige, om prisen holder på et byggeprojekt, før man får slutregningen fra entreprenøren. Det
er således, at entreprenøren skal komme med sin uigenkaldelige slutregning inden for cirka fem uger efter at have
gennemført en afleveringsforretning. Først da kan man se,
om prisen holder.”

Du tænker på bræddeforskallingen?
”Ja. Det er arkitektens valg, og det er en smuk løsning. Og
så har vi været så heldige, at Kornerup har mestret at gennemføre den. Ikke mindst på den store væg mellem foyeren
og selve hallen. Den væg er en halv meter tyk, og opførelsen
af den har været noget kompliceret. For det er som sagt en
bræddeforskalling, som derfor skulle understøttes i forskellige tempi, og hvis noget gik galt undervejs i støbningen,
skulle hele væggen rives ned. Der er så meget jern i den
væg, at det var svært at få betonen til at løbe ned forbi al det
jern, men det lykkedes ved at bruge en særlig beton uden
for store sten.”

Men den kan vel ikke afvige meget, hvis man har været
påpasselig gennem hele processen?
”Jo, det kan den nemt, og det sker desværre somme tider.
Så må man finde en løsning ved en voldgift. Der er altid en
risiko ved at være bygherre, men nu er det heldigvis sådan,
at vi har at gøre med en entreprenør, som ikke har ry for at
hente sit manglende dækningsbidrag i retssalen. Og når det
sker, skaber den slags et dårligt omdømme i branchen.”
Hvordan har byggeprocessen været set i tilbageblik?
”Den har været meget interessant. Der har hele vejen igennem processen hersket en positiv ånd, og det har været en
fornøjelse at få løst de daglige problemer over en kop kaffe
sammen med Kornerups folk. Ja, det har i det hele taget
været dejligt at gå på arbejde her på KBs anlæg.”

Hvordan undgår man, at økonomien skrider på så stort et
byggeprojekt? For det er vel også en del af din opgave som
KBs mand på stedet.
”Der er sat en beskeden sum af til uforudsete udgifter, og
den har været alt for lav. Men det er der aldrig lagt skjul på.
Det har alle vidst hele tiden. Vi har bygget på en knivsæg,
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Det muliges kunst

Alle faggrupper, som har været involveret i opførelsen af KB Hallen, peger på
den vældige ikoniske bue, som den største tekniske udfordring. Det fortæller
Simon Jensen, projektleder og ingeniør hos Rambøll, der har haft opgaven
med at beregne hver eneste detalje på byggeriet.
Af Jørgen Willum Larsen. Foto Christian Fisker

”På ethvert byggeprojekt i en dansk kontekst har man både
en arkitekt-rådgiver og en ingeniør-rådgiver. Arkitekten
står for det overordnede arkitektoniske design, og så er det
ingeniørfirmaets opgave at hjælpe med til at virkeliggøre
arkitekternes drøm.”

ligt var med i den indledende fase, således at Rambøll som
firma ikke kunne erklæres inhabil, hvis der efterfølgende
blev udskrevet en ingeniørkonkurrence. Det afklarede vi
med KBs bestyrelse. Senere kom der en konkurrence,
hvorefter vi blev valgt, og det var jo dejligt.”

Det fortæller ingeniør Simon Jensen fra virksomheden
Rambøll, da KB´eren beder ham om at gøre for, på hvilke
felter Rambøll har været involveret i opførelsen af KB Hallen. Ja, rollefordelingen mellem arkitekter, ingeniører og
entreprenører er enkel, men så alligevel ikke. For tingene
griber ind i hinanden, og det kræver i sagens natur et utal af
ingeniørmæssige beregninger at gennemføre et så stort og
kompliceret byggeri som KB Hallen: Beregning af bærende
konstruktioner, af alle installationer, af ventilation, brandsikring og vvs – kort sagt alt, hvad der har med teknik at
gøre, og det kan Simon Jensen i den grad fortælle om ned
til den mindste detalje. Han kender bygningen ud og ind –
både det, der kan ses med det blotte øje, og alt det, som er
skjult dybt inde i den vældige konstruktion.

Jeg har talt med Michael Lynge-Svendsen fra Kornerup,
og han sagde til mig, at KB Hallen var det mest komplekse
byggeri, han nogensinde havde været med til. Hvorfor er
dette byggeri så kompliceret?
”Man skal huske, at arkitekterne vandt konkurrencen på
hallens ikoniske form, som jo går igen fra den gamle hal med
buen og gondolerne langs siderne. Den gamle hal havde
rækken af skråtstillede søjler på begge sider, men det har
man ikke i den nye bygning. Nu hænger de udkraget uden
støttende søjler, og det synes jeg er så smukt. Det giver
megen mening i mit hoved, men det medfører også nogle
spændende ingeniørmæssige udfordringer.”
Buen og akustikken
”Det stod os hurtigt klart, at KB Hallens ikoniske form gav
os nogle akustiske udfordringer. Det er et vigtigt succeskriterium for denne nye hal, at akustikken er meget bedre
end den var i den gamle. Her var der store problemer, fordi
al lyd fra sider og loft blev reflekteret ned til ét og samme
punkt næsten ligesom et brændeglas. Jeg husker det selv.
Der var en meget dårlig lyd i den hal. Bygningens form var
altså i sig selv et problem. Det er derfor, vi har lavet et særligt akustisk loft, vi kalder abegrotten, som ligger oven over
det loft, man kan se fra gulvet. Det æstetisk smukke loft,
man ser i den nye hal, understreger hallens karakteristiske
arkitektur, men det har også en praktisk funktion: Det er
gennemhullet, for det er vigtigt, at både lyd, varme og røg
kan slippe igennem.”

Hvor tidligt blev I involveret i byggeprojektet?
”Vi kom ret hurtigt ind i billedet. Arkitekterne Michael
Christensen og Thomas
Nørgaard kontaktede
mig og spurgte, om
jeg kunne hjælpe
dem. For én ting
er, at arkitekterne
har en drøm, men
man må også
have sikkerhed
for, at det kan lade
sig gøre at virkeliggøre drømmen: Hvor
store spænd kan man
have? Hvad kan lade sig
gøre? Hvilke dimensioner
skal bjælkerne have?
Kort sagt: Man må
have vished om
det muliges
kunst. Det
var kun mig,
Simon Jensen,
der
som
projektleder
i
n
g
e
n
iør
og ingeniør
p
e
r
s
o
nhos Rambøll.

Brandsikring
”Forestil dig, at der opholder sig op mod 5.000 mennesker
i hallen, og der opstår en brand. I den situation handler det
først og fremmest om at få folk evakueret, inden de bliver
røgforgiftede. Det er nemlig næsten altid det største problem i tilfælde af brand. Når man opfører store moderne
eventsteder, bygger man derfor det, man kalder en ”back
box” – den elsker alle koncertarrangører, og man har den
også i Royal Arena. Det er et rum med en meget stor loftshøjde, hvor man kan skjule udstyr til lyd og lys, men man
kan også skjule røg. Netop fordi rummet har en meget stor
volumen, tager det sin tid, før det bliver fyldt af røg, og inden
da, skal man gerne have evakueret hallen. I KB Hallen har vi

18

tror ikke, der er andre steder i verden, hvor man udnytter
brandventilationen til at regulere varmen.”

imidlertid den udfordring, at røgen i tilfælde af en brand ret
hurtigt vil bevæge sig op til de øverste stationære tribuner,
fordi selve hallens form medfører, at der ikke er ret meget
plads oppe under taget. Det var et problem, som skulle
løses. Rundt om i hallen sidder der røgalarmer omtrent som
dem, man kender fra private boliger - blot med en noget
mere avanceret funktion. De begynder straks at udsende
en høj lyd i tilfælde af brand, men ud over røgalarmer er der
i hallen etableret et såkaldt aspirationsanlæg. For det er
ikke nok, at vi med lyd advarer folk i tilfælde af brand. Hvis
der under en koncert pludselig er røg i salen, skal man i en
moderne hal kunne afgøre, om det er en harmløs kunstigt
frembragt røg fra scenen eller røg, der er farlig. Kunstigt
frembragt røg som en særlig effekt er helt almindelig, når
scenekunstnerne i dag holder
koncerter, og der sidder derfor
oppe under taget på den nye hal
nogle såkaldte røgmeldere, som
er i stand til at indsnuse røgen
og sende den hen til en boks,
hvor den bliver analyseret: Er
røgen harmløs, eller er den farlig? Hvis det sidste er tilfældet,
går alarmen naturligvis staks
automatisk i gang. Det er sådan
noget, man koder ind på forhånd.
Man kalder det event modes,
og det er meget avanceret. Der
findes faktisk ikke andre anlæg i
Danmark af denne karakter. Men
der sker også noget andet i tilfælde af brand. Oppe under loftet
er der i hver ende af bygningen
etableret to vældige ventilatorer,
som straks går i gang med effektivt at fjerne røgen fra hallen.”

Om vinteren kunne den gamle hal undertiden være isnende
kold. Kan det også blive tilfældet i den nye hal?
”Nej, den er isoleret på en måde, så den helt lever op til
moderne energikrav. Men selvfølgelig kan KB selv vælge at
skrue op og ned for varmen alt efter behov.”
Stål og beton
”Hele hallen er en kombineret stål- og betonkonstruktion
med en form, som i sig selv har været noget af en udfordring, men som det også for mig som ingeniør har været
inspirerende at arbejde med.
Beliggenheden med kun 17
meter til den nærmeste boligblok i Boldparken er temmelig
speciel, og for at holde lyden
inde, så den generer naboerne
mindst muligt, har det været
nødvendigt at omkranse hele
det rum, som publikum befinder
sig i, med beton. Det skyldes, at
beton har tyngde, og beton er
billigere end så mange andre
materialer. Men først og fremmest holder beton lyden inde.
Og det hænger sammen med,
at det er massen eller vægten,
om man vil, der holder lyden
inde. Derfor besluttede vi fra
begyndelsen, at selve hallen
skulle indkapsles af beton. Men
en konstruktion af stålspær
med så meget beton oven på
har jeg aldrig været med til
andre steder. Med udkragningerne på siden af hallen, var det
helt anderledes, for der ville vi
helst undgå for megen tyngde.
Den store betonvæg, vi kalder
buen, mellem foyeren og selve
hallen gav os en helt særlig
udfordring. For den er i modsætning til det meste moderne byggeri støbt på stedet, in
situ, ligesom den gamle hal. Det var i det hele taget et stort
ønske for arkitekterne, at der skulle føres tråde tilbage til
det gamle anlæg, og personlig synes jeg, at det var en super
inspirerende tanke. Men hold da op! Jeg har aldrig været
med til at støbe så tyk, så høj og så bred en væg.”

»Det er et vigtigt succes
kriterium for denne nye
hal, at akustikken er meget
bedre end den var i den
gamle.«

Store krav til ventilationen
”Hvad sker der, hvis der står
5.000 mennesker i hallen, som
hopper i takt på dækket over
kælderen? Kan du se det for
dig? Normen siger, at man skal
dimensionere belastningen af
gulvet ud fra, at der står fem personer, som hopper i takt på bare én kvadratmeter. Før det
egentlige byggeri gik i gang, skulle KB vælge, om der skulle
graves ud til kælder. Det var nu eller aldrig, og gudskelov
valgte klubben at sætte udgravningen i gang, for den kælder
får man rigtig meget glæde af, er jeg overbevist om. Men det
gjorde arbejdet vanskeligere for os, for nu skulle vi lave et
etagedæk i stedet for bare at lægge et gulv på den plane jord.
Det gav en særlig udfordring rent statisk. Nå, men tilbage til
spørgsmålet om, hvad der sker, når 5.000 mennesker står
og hopper i takt. I en normal dagligdag udskiller vi en energimængde nogenlunde svarende til en 100 watts pære. Men
når man står og hopper, udskilles der meget, meget mere
energi, og det betyder, at der opstår en kæmpe varmepude
oppe under loftet. Det var et problem, som skulle løses. Men
så tænkte vi, at de to store ventilatorer, som går i gang i
tilfælde af brand, også kan tages i anvendelse for at fjerne
den varmepude, som opstår, når 5.000 mennesker udskiller
voldsomt meget energi. Også det er vist enestående. Jeg

Hvorfor er den væg et særligt problem?
”På moderne byggerier benytter man i dag mest færdigstøbte betonelementer, som leveres fra fabrik. Bræddeforskalling med støbning på stedet er derfor en kunst, som
mange bygningshåndværkere har glemt. Det var i sig selv
en udfordring. Men hele KBs gamle anlæg er jo pladsstøbt,
og derfor ville vi også gerne have bræddeforskalling i den
nye hal for ligesom at få historien med. Jeg synes, de er
sluppet godt fra det, og de har grund til at være stolte af
resultatet. Som kuriosum kan det nævnes, at Kornerup ikke
selv var tilfreds med den første støbning af væggen med
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er forklaringen på, at den er meget, meget tungt armeret.
Den er blevet gennemanalyseret, og vi har et fuldstændigt
billede af, hvad der er af kræfter, som trækker i hver eneste
halve kvadratmeter, havde jeg nær sagt. Både æstetisk og
konstruktivt er den væg afgørende for hele bygningen. For
os som ingeniører er det interessant at finde løsninger på,
hvordan man imødekommer arkitekternes ønsker. Det, synes jeg, er lykkedes på alle de områder, hvor der har været
ingeniørmæssige udfordringer, og på en lang række vanskelige problemer er der fundet løsninger af unik karakter. Ja,
jeg er enig med dem, der betegner KB Hallen som et yderst
avanceret, men også et yderst smukt byggeri.”

det store KB-logo ud mod forpladsen. Der var nogle småting med overfladen, som ikke har helt i orden. Jeg synes
ikke, det var slemt, men den væg skulle bare være helt uden
skønhedsfejl! Jeg synes, at den historie meget godt fortæller, at vi har med en entreprenør at gøre, som insisterer på
at levere godt arbejde, når han af egen drift siger, ”den væg
laver vi om”.
Nå, tilbage til den store væg. Den er 17 meter høj, så vidt jeg
husker, og så har den en kæmpe åbning oppe under taget.
Det er tyngden af væggen, som holder udkragningerne på
plads ud mod forpladsen og på begge sider af hallen, og det
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En 
symfoni
af farvet
lys

For billedkunstneren Viera Collaro kom ideen om at skabe en
lysinstallation i harmoni med KB Hallens ikoniske arkitektur
hurtigt og impulsivt.
Af Jørgen Willum Larsen

hvor tusindvis af mennesker mødes til sportsarrangementer, koncerter og andre kulturbegivenheder.” Som installationskunstner har Viera Collaro i 25 år har haft et fast og –
som hun siger, ”uundværligt samarbejde med smedemester
Ole Storm. Han laver alle mine ting, og han har også været
ansvarlig for konstruktionen og opsætningen af ”Buen”. Han
er som håndværker en ener på sit felt og helt utrolig præcis
i alt, hvad han foretager sig. Han accepterer ikke den mindste unøjagtighed. Efter mange måneders forberedelse blev
de 32 meter lange aluminiumsrør samlet millimeterpræcist
på bare to dage. Alt var regnet ud på forhånd. Han vidste
nøjagtig, hvor hver eneste skrue skulle fæstes i muren,
og hvor centrum præcis var i forhold til buens kolossale
hvælving. Den slags kan han, og den del af opgaven overlader jeg trygt til ham. Jeg er inspireret af lyset, som det
brydes i naturen, og som man ser i
regnbuen, men også af KB Hallens
karakteristiske arkitektur. Jeg har
mange års erfaring med etablering
af store installationer, men der er
megen uforudsigelighed i dette
værk, og man kan ikke sige på forhånd, hvordan det vil virke i praksis.
Det kan man først, når hallen er
taget i brug. Det er nemlig rummet,
der bestemmer virkningen. Men jeg
oplever det som noget positivt, at
der nok kommer overraskelser, og
at der kan være nogle småfejl. Sådan er det, når man skaber kunst.
Det er mit håb, at helhedsvirkningen bliver diskret, for jeg har ikke
ønsket at skabe et værk, som på nogen måde kommer til at
virke voldsomt dominerende i forhold til bygningen.”

Om det sker, ved ingen. Men man kan glimrende forestille
sig, at billedkunstneren Viera Collaros 32 meter lange og
meget iøjnefaldende lysinstallation kaldet ”Buen” med tiden
går hen og bliver et vartegn for KB Hallen. Fra tre parallelle
aluminiumsrør, forsynet med dioder og fastgjort til den store
betonvæg bag glasfacaden, stråler fra tidlig morgen til sen
aften en bred bue af lys. Det skinner ind på den grå betonvæg i utallige, langsomt skiftende farveblandinger efter en
nøje fastlagt systematik, og der er med andre ord tale om
et indirekte lys, som hverken er blændende eller på anden
vis generende for øjet. Tværtimod har det en fascinerende
virkning både på afstand og fra tæt hold. Skulle effekten
alligevel blive for kraftig, kan styrken justeres, og om natten
er lyset slukket.
Tilbage til den tidligere bygning
”Buen” er et kunstværk doneret af Ny
Carlsbergfondet, og ”det er skabt til
netop dette sted i samarbejde med
virksomheden Neonsign”, fortæller
Viera Collaro, mens hun klatrer rundt
på stilladset og inspicerer, hvordan
to lettiske specialister monterer de
sidste dioder højt oppe under taget.
At installationen hedder ”Buen”,
kræver naturligvis ingen særlig
forklaring, for, som hun siger, ”respekterer værket først og fremmest
husets arkitektoniske udformning
med buen som centralt element.
Men jeg ønsker også at gribe tilbage
til den tidligere bygning. I den gamle
KB Hal var det de klare grundfarver, som definerede den
indvendige lobby: Blå vægge, gule lofter og røde søjler. I den
nye hal er det materialerne, som skaber bygningens farveholdning: Træ, beton, metal og hvid keramik. Installationen
er inspireret af husets materialitet og formelle fremtoning.
Uden lys fremstår ”Buen” som en ren skulpturel form i aluminium og med lys får huset tilført en levende lysskulptur,
hvis farvespektrum trækker tråde tilbage til den gamle KB
Hal. Hensigten er at bruge lysets kvaliteter og intensitet alt
afhængig af tidspunktet på dagen: Om aftenen fremstår
lyset meget intenst, og det spreder sig i rummet, mens det
om dagen fremstår mere diskret og neddæmpet.

»Jeg ønsker med
mit værk at skabe en
mangfoldighed af farver
og bevægelse i KB Hallens
foyer – en mangfoldighed,
som signalerer fællesskab,
åbenhed og samvær, og
som er i samklang med, at
KB Hallen igen bliver en
markant bygning.«

Donation fra Ny Carlsbergfondet
”Det var professor Morten Kyndrup, som anbefalede mig,
og det var jeg stolt over. Han er medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse, og det var fondet, der bestemte, at det
skulle være netop den væg, som skulle udsmykkes med et
kunstværk. Straks, da Morten Kyndrup præsenterede mig
for opgaven, opstod ideen om buen. Den var der med det
samme, og det er nu to år siden. Mine ideer kommer som
regel meget hurtigt, og så holder jeg fast i dem. De praktiske problemer, der opstår i forbindelse med arbejdet, må
så løses hen ad vejen. Måske var der nogen omkring byggeriet, som var lidt skeptiske til at begynde med. Det kan
ikke udelukkes. Jeg tror dog modviljen eller usikkerheden
forsvandt, da jeg præsenterede en lille model af projektet.
Den blev arkitekterne meget glade for, og det var vigtigt. Nu
er jeg spændt på, hvordan værket bliver modtaget, når KB
Hallen åbner for publikum, og folk strømmer til. Det er ikke
til at forudsige, hvordan reaktionen vil være. Men sådan er
det at være kunstner.”

Inspireret af lyset i naturen
Jeg ønsker med mit værk at skabe en mangfoldighed af
farver og bevægelse i KB Hallens foyer – en mangfoldighed,
som signalerer fællesskab, åbenhed og samvær, og som er i
samklang med, at KB Hallen igen bliver en markant bygning,
Billedkunstneren Viera Collaros foran
KB Hallens nye varetegn,”Buen”
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Byggeteknisk har opførelsen af KB Hallen været ikke så lidt af en
udfordring, men entreprisechef Michael Lynge-Svendsen lægger ikke
skjul på, at han er begejstret for resultatet.

Et særdeles kompliceret
byggeri, er ved vejs ende
Af Jørgen Willum Larsen. Foto Christian Fisker

Hvad indebærer det?
”For det første er der konstruktionerne, som er kæmpestore
og ekstremt tunge. Det er ikke hver dag nogen som helst
steder, at man opfører bygninger med spær, der vejer 60
tons. Det er vildt og aldeles usædvanligt. Bagefter belaster
man så hvert spær med 200 tons beton. Man skal lægge
mærke til, at bræddernes afmærkning i betonen hele vejen
fra kælder til tag passer perfekt. Der er ikke et eneste
halvt bræt noget sted overhovedet. Det kræver sindssygt
dygtige og ansvarsfulde håndværkere, og det har vi haft på
alle fronter. Endelig er der jo også lagt en masse elektronik
ind i dette hus: Brandalarmeringsanlæg, lysanlæg og ventilationsanlæg, som også indbefatter sikring af bygningen
i tilfælde af brand. Det hele skal spille sammen, og det er
yderst kompliceret.”

Michael Lynge-Svendsen har som entreprisechef haft det
fulde ansvar for den del af byggeriet, som entreprenørvirksomheden Einar Kornerup har stået for. Det er derfor naturligt at spørge netop ham, hvad der hen ad vejen har været
af problemer i forbindelse med genopførelsen af KB Hallen,
for det er mange forskellige faser af byggeriet, han er involveret i. ”Ja, vi leverer byggeleder, og vi har egenproduktion
på murer-, tømrer- og betonentreprisen, og til resten har vi
entreret med underentreprenører. Selvfølgelig uddelegerer
jeg en masse opgaver, men jeg har snor i dem, for det er mit
job at have det fulde overblik.”
Hvordan har processen været, hvis man skal beskrive
den i meget grove træk? Har der været store udfordringer
undervejs, eller er det forløbet sådan, som I havde forventet
på forhånd?
”Jeg vil sige det lige ud: Udfordringerne har været kæmpestore. Dette er det mest komplicerede byggeri, som Kornerup til dato har udført i virksomhedens 111 år lange levetid.”

Jeg har ladet mig forstå, at undergrunden her på stedet er
meget fugtig. Har det givet anledning til problemer?
”Ja, der er meget vand i jorden, og hver gang, vi skulle støbe
til kælderen, måtte vi først suge vandet op og så støbe i
lige det sekund, hvor det kunne lade sig gøre. Der stod en
geotekniker og kiggede på sagen og sagde ja og nej, når vi
var parate til at støbe.”

Det lyder voldsomt. Kan du mere præcis sætte ord på, hvori
udfordringerne har været?
”De store udfordringer har været at gennemføre en byggeproces inden for den alt for korte tid, vi har haft. Vi begyndte
med at acceptere en tidsplan, og nu kan vi bagefter se, at
vi nok var en smule for optimistiske. For da vi kommer rigtig
dybt ind i materien, kan vi se, at huset er bygget op
på en måde, hvor der er så mange bindinger, og
hvor man på samme tid skal lave stål- og
betonkonstruktioner, fordi de bliver støbt
ind i hinanden. Man kan derfor ikke bare
gøre den ene del af arbejdet færdigt,
før man tager fat på det næste.
Det har snydt os, det må jeg
indrømme. Tidsmæssigt har
det også snydt os at lave den
store indvendige facade, der
går helt fra kælder til tag. Den var
sindssyg svær, og den krævede
meget mere tid, end beregnet.
Den er super flot, og i det hele taget er det hele overordentlig gennemtænkt. Der er sammenhæng
mellem alt, men byggeteknisk har
opgaven været meget, vanskelig
at løse - den mest komplekse, vi til
dato har lavet.”
Entreprisechef hos Einar Kornerup
Michael Lynge-Svendsen

Betyder det, at grundvandet står meget højt?
”Ja, det står faktisk 20-30 centimeter oppe i kældergulvet,
og vi har derfor lavet en vandtæt afskærmning. Der er lavet
masser af tiltag i form af dræn rundt om bygningen og drænpumpebrønde, som leder vandet væk. Men sådan er det: Der
er masser af vand i undergrunden, og man skal tænke på,
at vi er fem meter nede under terræn. Det er pænt langt
nede, og de største af fundamenterne, som bærer spærene,
er yderligere 3-4 meter nede.bDet giver som nævnt nogle
kæmpe udfordringer at opføre en bygning af denne karakter, fordi der er så mange samlinger, og fordi tolerancerne
er nul, når tingene skal passe sammen. Byggeri har brug
for tolerancer. Men slutproduktet bliver vildt flot. Det er der
ingen tvivl om.”
Et kæmpe puslespil
Jeg forstår på dig, at jeres arbejde billedlig talt har været
ligesom at lægge et kæmpe puslespil med et utal af brikker,
og hvor selv de største elementer skulle passe sammen på
millimeter.
”Ja, og det kæmper vi med. Det skal nok lykkes, selv om vi
er hårdt presset på tid. Men det har været et yderst kompliceret hus at bygge, og det er som sagt kommet lidt bag
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lydmæssig funktion. I det hele taget har det fra et entreprenørsynspunkt været en spændende opgave at arbejde med
støj isolering. Naboerne, som bor lige ved siden af hallen,
må jo ikke kunne høre noget, når der er koncert, og der har
derfor hele vejen rundt været fokus på lyd. Vi har specielle
lydvinduer alle vegne, alle døre er lyddøre, og alt er i øvrigt
bygget i massiv beton.”

på os. For på en tegning kan man ikke se, hvor kompliceret
opgaven i virkeligheden er. Først når man står med hænderne nede i materien, kan man overskue kompleksiteten.”
Hvornår gik kompleksiteten op for jer?
”Det var egentlig først, da vi begyndte at montere ståldragerne og de store stålspær. Netop i den fase af byggeriet
lavede vi om på den metode, som Rambøll havde beskrevet.
Vi fandt vores egen metode, og den viste sig at være smart:
Først monterede vi to halvbuer i hver sin side, hvorefter vi
sænkede toppen på til sidst. Oprindelig havde det været
planen, at stålbuerne i et samlet stykke skulle rejses fra
jorden.”

Handler det bare om at have nogle tykke betonvægge?
”Ja, men blandet med nogle såkaldte lydabsorbenter, der
er en form for isolering, og som nærmest spiser lyden inde
i salen.”
Den gamle hal kunne jo til tider være en belastning for omgivelserne, når der rigtig var gang i den.
”Ja, men den var, så vidt jeg husker, også kun opført i 8-10
centimeter beton. Den nye hal har 30 centimeter beton, og
foruden 40 centimeter indvendig isolering er der 40 centimeter isolering oven på betonlaget. Det sidste er naturligvis
især for at mindske varmetabet. ”

Jeg glemmer aldrig det syn. Det var fantastisk at se, hvordan kranen løftede de mange tons stål, som udgør topstykket af buerne, mindst tyve meter op i luften, drejede en halv
omgang og derefter ganske langsomt lagde de mere end ti
meter lange jerndragere på plads. Ville operationen lykkes?
Man stod jo og havde ondt i maven.
”Ja, det var sindssygt, og det var heldigt, at stykkerne passede sammen,” griner den ansvarlige for operationen.”

Fremragende samarbejde
Enhver, der har haft sin gang på KBs anlæg, har jo bemærket,
at det i lang tid har været en overordentlig travl byggeplads.
Hvor mange folk har du egentlig haft i sving?
”Lige nu, hvor vi snart skal være færdige, er vi mellem 130
og 140 mand. Vi er presset på tid og arbejder i toholdsskift,
men over hele byggeperioden har vi gennemsnitligt haft
omkring 80 folk i sving samtidig.”

Spøg til side – der skal solide nerver til, når man står midt i
en sådan proces.
”Ja, men vi har gode folk, som vi stoler på.”
Akustikloftet
Jeg har forstået, at det særlige akustikloft inde i hallen
også har været noget af en udfordring?
”Ja, det er faktisk bygget op af tre lofter. Øverst har vi en
32 centimeter tyk massiv betonbue – mere eller mindre.
Det er for at stoppe lyden, og under den har vi ti centimeter
speciel lydisolering. Under det lag isolering er der bygget
en såkaldt ”abegrotte” på 40-50 centimeter – en sindrig
konstruktion med et lukket hulrum, som absorberer baslydene. De dør oppe i hulrummet, og så er ”abegrotten” i
øvrigt bygget i forskellige vinkler, således at lyden ikke kun
bliver kastet ind mod midten, men bliver fordelt i hele hallen. ”Abegrotten” kan man imidlertid ikke se nede fra hallen.
Det loft, man kigger op på fra tilskuerpladserne, har ingen

Nu står hallen der. Hvordan bedømmer du resultatet?
”Jeg er meget begejstret. Det er det mildeste, man kan
sige. Men det er også vigtigt for mig at sige, at vi haft et
fremragende samarbejde med KB, ikke mindst med Henrik Eigenbrod og Niels-Christian Holmstrøm. De kan være
nogle hårde hunde at bide skeer med, men vi har haft en
åben og ærlig dialog med svesken på disken, som man siger.
Også selv om vi ikke altid har været enige om alting, og det
samme gælder i øvrigt samarbejdet med arkitekterne. I
fællesskab har vi løst problemerne, når de er opstået hen
ad vejen. Det har været en fornøjelse.”
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Københavns bedste
koncertsted
Af Jørgen Willum Larsen

Det danske band Nephew spiller blandt mange andre i den nye KB hal. Foto: Live Nation

Kasper Busch Lund er administrerende direktør for operatørselskabet Venuepoint Live,
som KB har indgået aftale med om at stå for driften af KB Hallen. Han har en vision:
”Hvis du om et år spørger københavnerne og borgerne på Frederiksberg: Hvad er KB
Hallen? Så skal svaret være: Københavns bedste koncertsted.”
blev jeg inviteret til at være med til at starte et reklamebureau. I en alder af 24 fandt jeg mig selv som partner på et
reklamebureau, selv om jeg ikke vidste noget om reklame.
Hen ad vejen fik jeg på skift ledende stillinger på nogle af
de store bureauer, men så skete der det, at jeg i 40-årsalderen overvejede, hvad jeg egentlig skulle med mit liv. Det
handlede ikke om materielle goder, men om livskvalitet. Jeg
vidste, hvad jeg ikke ville lave, men ikke hvad jeg skulle lave,
og så fik jeg pludselig chancen for at komme til Danmarks
Radio. Den greb jeg, selv om jeg var meget sikker på, at det
ikke var der, jeg skulle være resten af livet. Jeg skulle være
med til at opgradere DRs marketingfunktion, men det endte
med, at jeg fik det kommercielle ansvar for DRs Koncerthus.
Jeg vidste ikke noget om koncerter og klassisk musik, men
nu oplevede jeg for første gang, at jeg lavede noget, som
var virkelig sjovt og meningsfuldt og interessant.

Kasper Busch Lund lægger ikke skjul på, at han befinder
sig overordentlig godt til rette på KBs anlæg, hvor tusinder
af medlemmer i alle aldre kan dyrke deres idræt under
fremragende forhold. Selv kan han berette om en opvækst
i Nørre Dråby i Hornsherred, hvor han spillede fodbold i en
lille klub, som i forhold til KB med hans egne ord ”befandt
sig i den anden ende af skalaen”. Omklædningen foregik i en
forladt skurvogn, og fodboldbanen lå mellem to volde, hvor
der engang havde været en togbane.
”Ja, forholdene var primitive, men glæden ved spillet var
den samme, som jeg kan mærke hver eneste dag på KBs
anlæg. Jeg kan mærke en ånd og et fællesskab – alt det, der
definerer en forening og en sportsklub. Nu blev det meget
hurtigt til hyggefodbold for mit vedkommende, men når
man bare én gang har været en del af foreningsdanmark,
så lærer man at sætte pris på et sted som dette. Jeg elsker
at komme her, og man kan sige, at det er en helt personlig
dimension, som føjer sig til et spændende job, og som gør,
at det for mig var lidt af en drømmestilling at blive administrerende direktør for det selskab, der skal drive KB Hallen.”

Ligesom i reklameverdenen handler det at drive en venture
om at fortælle en historie, som flytter nogle mennesker
enten betydningsmæssigt eller følelsesmæssigt fra et sted
til et andet. Og det ligger i arbejdets natur, at man er til
eksamen hver aften, når dørene åbnes, og publikum strømmer ind. Enten har de en fantastisk oplevelse, og så er man
lykkelig, eller også har de en dårlig oplevelse, og så er man
ked af det. Den position kunne jeg godt lide at stå i. Jeg

Hvordan kom du ind i billedet?
”Jeg gik i sin tid på Handelshøjskolen og troede, at jeg skulle
være managementkonsulent, men nærmest ad bagvejen
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Arena er et eksempel på noget stort og fantastisk, der er
skabt ud af ingenting. Men vi skal ikke åbne en ny arena, vi
skal relancere KB Hallen. Ganske vist i helt nye klæder, men
vi kommer til at stå på den platform, som KB Hallen efterlod
i 2011, og det er den position, vi skal bygge videre på. Vi står
på skuldrene af en kæmpestor historie, og det er jeg personligt og hele vores team drevet af. Det er det fantastiske
ved at være lige præcis her i KB Hallen, for dette sted har
en helt anden dimension end en hvilken som helst anden
venue. Det er vores ambition, at KB Hallen skal tiltrække
de allerstørste talenter inden for musikkens og live industriens verden. Det skal vi gøre ved at stille nogle faciliteter
til rådighed i form af gode fysiske rammer og i form af den
historie, der er på dette sted. Det skal være således, at det
er en aften i KB Hallen, som er højdepunktet i løbet af en
koncertturné, hvor artisten selv fik gåsehud, og hvor symbiosen mellem artist og publikum gik op i en højere enhed.
Det skal være således, at publikum går hjem og er helt oppe
at køre efter at have haft en uforglemmelig oplevelse. Det
skal være således, at folk siger til hinanden ti år senere: Kan
du huske den aften i KB Hallen…? Vi skal kunne levere de
nøgleoplevelser, som man bruger, når man beskriver sit liv.
Det skal være vores ambition. Hvis vi kan få de allerstørste
talenter til at levere de allerstørste præstationer hos os, har
vi opnået det vi vil. Nemlig, at det både for de optrædende
og for publikum begynder at lagre sig, at det er i KB Hallen,
de ekstraordinære oplevelser opstår. Det skal simpelthen
være sådan, at KB Hallen bliver en attraktion i sig selv. Det
er selvforstærkende: Hvis alle forventer, at det skal være
stort – ja, så bliver det stort, og så bliver fællesoplevelsen
ekstraordinær. Og for de optrædende bliver KB Hallen et
”must play venue”. Vi er godkendt til at have 4.900 mennesker i hallen til koncerter, og det er en virkelig god kapacitet
for et venue i København. Det placerer os midt imellem de
musiksteder, som fungerer godt: VEGA, Amager Bio, DRs
Koncerthus og andre i den ene ende og Forum med en
kapacitet på 10.000 i den anden ende. Aktivitetsniveauet
i Forum tilsiger imidlertid, at hallen i sin nuværende form
næppe har en fremtid som
koncertsted. Når jeg
før sagde, at vi vil
kunne tilbyde en helt
ny dimension, er det
helt konkret baseret
på, at vores kapacitet
placerer os i et
smørhul

syntes, det var sjovt, selv om jeg befandt mig et sted, som
jeg aldrig havde forestillet mig. Da jeg ad omveje blev gjort
opmærksom på, at Nordisk Film og deres tyske partner CTS
Eventim havde indgået aftale med KB om at drive KB Hallen
efter genopbygningen, og at de søgte en administrerende
direktør til at stå i spidsen for en venture, stod det – med
fare for at lyde umanerligt selvovervurderende – pludselig
tindrende klart for mig, at det var det job, jeg ville have. Jeg
kan ikke forestille mig et bedre venue at være direktør for
end KB Hallen på baggrund af alt det, som KB Hallen og
KB står for. Den kultur og den historik, som findes på dette
sted, er enestående. Det vil jeg gerne signalere meget tydeligt, for det har overordentlig stor betydning for den måde,
jeg har tænkt mig at gribe arbejdet an på.”
Vi kender alle forhistorien, men nu står der en ny hal, og så
er spørgsmålet: Hvad kan vi forvente os?
”Den virksomhed, jeg er sat i spidsen for, har et eneste
formål: Vi skal drive den nye KB Hal. Så kort kan det siges,
og den formulering, synes jeg, er interessant. For det, vi skal
drive, er en topmoderne multi-funktions arena. KB Hallen
bliver ikke en konkurrent til VEGA eller Falkoner Centeret
eller Royal Arena, for i sin nye form kommer KB Hallen til
at tilbyde en helt ny dimension ikke blot i Københavns,
men i hele Danmarks venue marked – dels på grund af
den kapacitet, vi får, og dels på grund af de faciliteter og
de muligheder, vi bliver i stand til at tilbyde. Vi er ikke bare
gearet til bliver Københavns førende koncert venue, vi er
også gearet til at kunne afvikle ATP tennis, international
håndbold og basketball, boksekampe, vi kan have musicals – ja, vi kan have alt. Men det særlige er, at KB Hallen
qua sin historie tilbage fra 1938 er et ikon, et fyrtårn i det
danske kulturlandskab. Den har dannet ramme om oplevelser og begivenheder, der har sat sig som betydningsfulde
øjeblikke for et utal af mennesker og for byen som helhed.
Men når jeg siger, at vi skal drive den nye KB Hal, er det nok
mere korrekt at sige, at det i virkeligheden er KB Hallen, der
kommer til at drive os. Vi - og jeg personlig - er drevet af det,
som KB Hallen står for: Historien, kulturen og de værdier,
der hersker på dette sted, og den ikoniske status, som KB
Hallen har opbygget over lang tid.”
Kan man transformere den stemning, som på de store dage
herskede i den gamle hal, over i den nye hal?
”Ja, det tror jeg. Vi skal drive den nye hal på en ny og anderledes måde, og det er ikke ment nedsættende i forhold
til den måde, man åbnede Royal Arena på. Tværtimod. Royal

»Det vi skal drive er en topmoderne
multifunktions arena. KB Hallen bliver ikke en
konkurrent til VEGA, Falkoner Centeret eller Royal
Arena, for i sin nye form kommer KB Hallen til at
tilbyde en helt ny dimension ikke blot i København,
men i hele Danmarks venue marked«
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Administrerende
direktør
Kasper Busch Lund.
Foto: Christian Fisker

på den københavnske venue scene. På den ene side har
vi de klassiske mindre spillesteder og i den anden ende af
spektret Royal Arena og de store stadion arrangementer.
Selvfølgelig kommer vi til at konkurrere med hinanden om
artister, der ligger et sted i grænselandet.”
Hvordan får man fat i internationalt kendte artister?
”Ligesom i alle andre brancher har man specialister til at
udføre de forskellige opgaver. Som udgangspunkt vil KB
Hallen og vores operatørselskab fungere som det, man
kalder et ”facility house”. Det indebærer, at operatørselskabet ikke står som arrangør af en koncert i hallen, men vi
indgår aftaler med arrangørerne. I branchen betegner man
arrangøren som promotor, og han sidder som regel et sted
i Danmark. Den slags findes der masser af, og det kan være
alt fra små enkeltmandsselskaber i den ene ende til landets
største promotorvirksomhed, Live Nation, der i øvrigt er ejer
af det operatørselskab, som driver Royal Arena. Live Nation
arrangerer mange koncerter hvert år, og de er derfor kun
glade for, at KB Hallen nu genopstår med en kapacitet af
vores størrelse. Det giver dem ganske enkelt mulighed for
at udvide forretningen. Simpelt udtryk kan man altså sige,
at promotoren indgår en kontrakt med en dansk eller udenlandsk artist om, at promotoren arrangerer en koncert med
et vist honorar til artisten. Den koncert finder promotoren
så en venue til, han sætter billetter til salg, og han afholder
koncerten. Det er promotorens rolle.”
Hvor kommer du så ind i billedet?
”Det kan siges med få ord: Promotoren skal have et sted at
afholde sin koncert, og han lever af at kunne sælge mange
billetter, således at der er et overskud, når artisten og produktionen er betalt. Han har jo en udgift til at finde et sted,
hvor artisten kan spille, og det bedste valg vil naturligvis
være KB Hallen. Vi laver derfor en aftale med promotoren
om, på hvilke vilkår han kan få lov til at afvikle sin koncert.
Som man kan tænke, er det et stort og kompliceret puslespil, der skal lægges, for man skal hele tiden være opdateret
på viden om, hvad der indgås af aftaler mellem koncertarrangører og artister, og hvilke venues, der er i spil. Man kan
ikke bare sidde og vente på, at telefonen ringer. Vi skal aktivt sikre, at folk vælger KB Hallen, fordi det er det optimale
sted for både artist og publikum. Det er opgaven for mig
og mit team at sørge for, at promotor og artist altid har KB
Hallen i ”top of mind”, når de skal finde det allerbedste sted
at arrangere koncert. Det handler om marketing, men det
handler også om indsigt i hele den verden, man med et halvdårligt udtryk kunne kalde koncertindustrien. Der er ingen
tvivl om, at vores primære aktivitet vil være at have fokus
på koncerter, og vi har sat 80 årlige koncerter som vores
første milepæl. På det område er vi særdeles godt kørende
i og med, at vi har Rune Erbs med på holdet. I otte år har
han været arrangementschef i Tivoli – bl.a. med ansvar for
havens Fredags Rock, og han er hos os program- og kommunikationschef.”
Hvor stor bliver organisationen?
”Det er min ambition, at vi holder vores kerneteam på under
ti personer. Morten Topp er daglig driftschef, Claus Vest
Petersen er salgsdirektør for Corporate Events / Møder og
Konferencer og Thomas Poulsen er ansvarlig for driften af
bar og garderobe. Vi har kontorlokaler på vestsiden af hallen
med udsigt over tennisbanerne. Perfekte fysiske forhold.”

D-A-D
Foto: Beatbox Booking
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Tak for
tilliden
og tak for
samarbejdet
Kurt Schou, byggeleder

H+ARKITEKTER

H+ARKITEKTER har varetaget byggeledelsen ved opførelsen af den nye K.B. Hal
Se mere på: www.hplus.dk/ydelser/byggeledelse eller kontakt Rasmus Klausen, rk@hplus.dk

31

Pladsen foran KB Hallen

Landskabsarkitekt Marianne Levinsen er ansvarlig for reetableringen af pladsen
mellem Peter Bangs Vej og KB Hallen. Hun har løst opgaven ved at kombinere
drømmen om et åbent og attraktivt byrum med en række praktiske, trafikale hensyn.
Af Jørgen Willum Larsen.

meget inspirerende, og det kommer også til udtryk i min
udformning af pladsen. Den er en geometri med to ovaler.
En plads som denne skal selvfølgelig være let tilgængelig,
men det var en udfordring, at selve indgangen til KBs anlæg
i niveau ligger omkring halvanden meter lavere end Peter
Bangs Vej. Det problem blev løst ved, at man fra vejen nu
kan gå direkte ind på pladsen, hvorfra nogle lave trin med
indbygget lys ned mod hallen understreger udtrykket af den store åbne flade. På den måde tager
pladsen tager imod én, når man kommer fra
Peter Bangs Vej, men det samme sker også,
når man kommer fra h
 allen og træder ud
på pladsen. Den bliver et samlingssted.
Jesper Kongshaug, der er ansvarlig for
lyssætningen inde i hallen, har udviklet
et lysdesign til pladsen, som giver
den helt rigtige stemning. Et varmt
rumligt lys, som medvirker til,
at man også efter mørkets
frembrud får lyst til at
opholde sig på dette sted.

Allerede i en tidlig fase af projektet, og mens KB Hallen
endnu kun var en skitse, blev Marianne Levinsen anmodet
af arkitekterne om at komme med en ide til, hvordan man
kunne skabe en helhedsplan for området mellem hallen og
Peter Bangs Vej. KB havde givet udtryk for et ønske om, at
pladsen blev mere åben, således at hallen i højere grad blev
”koblet til byen”, som hun formulerer det. I mange år har
det blot være en halvkedelig plads helt uden aktivitet med
nogle hække og nogle parkerede biler. De parkeringspladser er nu sløjfet. Til gengæld er der kommet tilsvarende flere
p-pladser langs både tennis- og fodboldsiden.
Hvad gjorde du dig af tanker i den s
 ammenhæng?
”Ligesom den gamle hal har også den nye dette store bueslag – og buen er i sig selv meget inspirerende. Men der er
også nogle praktiske ting, jeg nødvendigvis måtte tage hensyn til i min planlægning: Der skulle være adgang for biler til
parkeringspladserne på begge sider af hallen, og der skulle
være adgang for store lastbiler med grej til arrangementer
i hallen. For KB var det afgørende vigtigt, at området blev
et sikkert sted at færdes for de mange børn, som dagligt
kommer på klubbens anlæg. Af de årsager blev den trafikale situation ret styrende i min planlægning. Som
hidtil vil der også fremover være kørende trafik på
begge sider af pladsen. Men som sagt: Buen var
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Landskabsarkitekt
Marianne Levinsen
Foto Christian Fisker

samarbejde kan sikre bedre projekter. Det handler om at
bygherre får den rigtige pris - første gang.

Stort set alle bygninger der rives ned eller renoveres, inde
holder miljø- og sundhedsskadelige stoffer som fx asbest,
PCB og tungmetaller, der skal udsorteres for ikke at skade
miljø og mennesker. At fjerne de miljø- og sundhedsskadelige
stoffer er en omkostning der ofte kommer som en ubehagelig
overraskelse for bygherre. Imidlertid er håndtering af de farlige
stoffer væsentlig billigere i tilbud end som tillægsarbejde, og
det kan vi hjælpe med. Inddrag os i projekteringen, så vi i

Mads Søndergaard
Adm. direktør
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men den kan selvfølgelig bruges til så meget. Det hele er
meget uprogrammeret uden på forhånd fastlagte rammer
for aktiviteter. Pladsen er bare en stor gestus, som åbner
sig for byen. Et byrum. Vi inviterer byen indenfor. Det er
meget anderledes, end den tidligere lukkede plads, der
næsten virkede som en ramme på
en ramme på en ramme. Faktisk
har det overrasket mig, hvor stort
dette rum i virkeligheden er. Men
det er klart, at det hele vil tage
sig anderledes ud om fem år, når
træerne er vokset til. Vi vil dog
hele tiden sørge for, at træerne er
stammet op, så der fortsat bliver
frit udsyn hen over pladsen.”

Det var et krav fra kommunen, at beboerne i området skulle
høres. Hvad kunne de tænke sig? Skulle der være aktivitet
på pladsen i form af mulighed for diverse boldspil o. lign.?
Det var KB imod. For som man sagde: ”Vi har en klub, hvor
der er rige muligheder for at spille bold.” Pladsen skal være et
byrum, som alle er velkommen til at
gøre brug af. Et byrum, som til daglig
skal fungere ved at give let og sikker
adgang for passage til og fra klubben, og det skal fungere i forhold til
de helt nære naboer, når der er koncert i hallen. Men det skal såmænd
også bare være et sted, man kan gå
hen og runde, når man går tur med
hunden. Da borgerne blev spurgt,
var der især én gruppe, som var
interesseret i dette her byrum. Det
var striben af gourmetforretninger
på Peter Bangs Vej, som i den grad
har behov for et sted, hvor man kan
indrette en lille markedsplads en
gang imellem. Derfor er indretningen
af selve pladsen egentlig meget
enkel: Knud Nellemoses skulptur af
fodboldspillerne kommer på plads
ud mod vejen, og der sættes træer
i udkanten af pladsen. På den måde
får beboerne i de nærmeste ejendomme et semiprivat område. Samtidig med, at de har direkte adgang til pladsen, er
de også lidt skærmet. Pladsen er belagt med teglfliser, og
det er for os nyt at arbejde med tegl på denne måde. Men vi
har et ønske om, at pladsen også materialemæssigt hænger
sammen med hallen, hvor facaden jo er belagt med hvide
teglklinker. Den iøjnefaldende betonplatform i den ene ende
af pladsen er tænkt som en slags scene. Det kalder vi den,

»Pladsen skal være
et byrum, som alle er
velkommen til at gøre brug
af. Et byrum, som til daglig
skal fungere ved at give
let og sikker adgang for
passage til og fra klubben,
og det skal fungere i
forhold til de helt nære
naboer, når der er koncert i
hallen. «

I skrivende stund midt i november
er pladsen ved at tage form. Det
er derfor naturligt at spørge, om
resultatet lever op til de visioner,
landskabsarkitekten havde, da
hun påtog sig opgaven at skabe et
integreret byrum foran KB Hallen.
”Ja, det gør det. Jeg er meget
imponeret. Jeg ville gerne have
haft tegl på hele pladsen, men
det er klart nok et spørgsmål om
økonomi. Jeg er dog sikker på, at den løsning, der er valgt,
kommer til at fungere. Det har været et spændende projekt,
og jeg er især spændt på, hvordan pladsens oval kommer
til at spille sammen med buen på hallen. Ingen er vist i tvivl
om, at denne plads og er tænkt som en del af en helhed.
Og samtidig bevirker niveauforskellen i terrænet, at man
næsten bliver suget ind i denne her verden af fodbold og
tennis, som man finder på begge sider af hallen.”

Ålholm Tæpper

Gulve, tæpper og gardiner

3874 8170

Go’ gammeldags, traditionel dansk mad

38 34 38 34

10% rabat til KB medlemmer

Sløjfen 6, 2000 Frederiksberg
cafelindevang.dk

GLARMESTER

PER LANG
Jernbane Allé 50 . 2720 Vanløse

Telefon 38 71 71 41
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Vi støtter udviklingen af fodbold-, tennis- og crickettalenter i KB
Siden 1985 har vi knyttet stærke bånd mellem vores sponsorer
i et socialt og sundt kommercielt miljø

Som basis-sponsor i Kjøbenhavns Erhvervsklub får du:
To faste VIP-pladser i Parken til alle kampe, arrangeret af FCK med
frokost/middag før kampen (Super-ligaen, Pokal- og CL/UEFA kampe)
Profilering i Business Lounge i Parken og på KB
Brug af KB´s fitnessrum til fordelagtig pris
Gratis udendørstennis på KB.
Som sponsor i Kjøbenhavns Erhvervsklub får du:

✓ Læs
VIP-pladser
i Parken
til alle FCKErhvervsklub
kampe, inklusiv
mere om
Kjøbenhavns
på:spisning.
✓ www.kb-erhvervsklub.dk
Profilering
i Business Lounge i Parken og på KB’s anlæg.
24
K B ’ e r e n
✓ Adgang til fitness og udendørstennis på KB.w w w . k b - b o l d k l u b . d k

Kontakt formand Gert Petersen på telefon 4010 2835 og hør om flere fordele
ved Kjøbenhavns Erhvervsklub eller læs mere på kb-erhvervsklub.dk.
X

TAK

Uden storslået økonomisk støtte fra mange forskellige sider ville Kjøbenhavns Boldklub aldrig have været i stand til at
genopføre K.B. Hallen i den kendte ikoniske form, der tilvejebringer en smuk arkitektonisk linie mellem den nye bygning og
klubbens eksisterende anlæg, og med moderne tekniske faciliteter, som sikrer hallens brugsværdi langt ud i fremtiden.

Kjøbenhavns Boldklub har i forbindelse med genopførelsen
af K.B. Hallen med tak m
 odtaget donationer fra følgende
fonde:
• Den A.P. Møllerske Støttefond
• Kjøbenhavns Erhvervsklub
• Knud Højgaards Fond
• Augustinus Fonden
• Nordea-fonden
• KV Fonden
• Ny Carlsbergfondet
• Jascha Fonden
• Lemvigh-Müller Fonden
• Gunnar Jensens Fond
• Kjøbenhavns Boldklubs Fodbold Fond
Kjøbenhavns Boldklub har til etablering af nyt byrum på
arealet mellem K.B. Hallen og Peter Bangs Vej modtaget
støtte fra:
• Realdania
• Carlsbergfondet
• Frederiksberg Fonden
• Dreyers Fond
• Nykredits Fond
Derudover har KB modtaget økonomisk støtte fra:
• Jørgen Glidov
• William Kvist
Specifikt til renovering af klubbens svømmebassin har KB
med tak modtaget en donation fra:
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

I forbindelse med genopførelsen af K.B. H
 allen har en lang
række virksomheder været beskæftiget på klubbens anlæg.
Følgende virksomheder og personer skal i den sammenhæng
fremhæves:
For nedrivning og de byggeforberedende arbejder:
• Søndergaard Nedrivning
• Kemp og Lauritsen
• Arkil
For genopførelsen af K.B. Hallen:
• Christensen & Co arkitekter
• Rambøll
• Henrik Rossen Consult
• H+ARKITEKTER
• Einar Kornerup
• LE 34
• Give stål
• C2 Elements
• Unisport
• Wewers
• Gravmand
• CR electric
• Pro Ventilation
• Viera Collaro
• Jesper Kongshaug
•
For etablering af byrummet:
• Landskabsarkitekt Marianne Levinsen
• Rambøll
• H+ARKITEKTER
• Jesper Kongshaug
• Zøllner
• Einar Kornerup
• P.P. Brolægning
• CR electric

