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Medlemsblad for  
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Snart åbner et genopbygget og 
moderniseret K.B. Hallen igen 
for publikum – takket være 
blandt andre elektrikerlærling 
Michael Karakaya



22-årige Mikael Karakaya drømmer 
om at komme til at arbejde med ny tek-
nologi. Han vil gerne være med til at 
gøre tingene bedre i fremtiden. Derfor 
har han valgt at blive elektriker. 

I K.B. Hallen er han i gang med at 
samle dåser helt oppe under loftet. Det 
er den gammeldags teknik. 

– Det nye fede er løsninger fra 
WAGO, synes Mikael Karakaya.

Korte kontrakter
Han kommer direkte fra gymnasiet, 
og han tænker allerede på, at han skal 
være installatør en dag. Derfor ærgrer 
det ham, at han sidste gang på skolen 
kun fik 99,5%. Han havde glemt at 
krydse af på SB. 

Mikael Karakaya er blevet over-
rasket over nogle af de opgaver, som 
elektrikere udfører. Faget omfatter 

mere, end han regnede med. Han ople-
ver nyt hver dag.

Hos CR Electric begyndte Mikael 
Karakaya med en tre måneders kon-
trakt. Nu har han fået elevkontrakt på 
det næste år.

Han håber, at han næste gang kan få 
aftale om resten af læretiden. Korttids-
kontrakterne giver en smule usikker-
hed, og han synes selv, at han udfører 
et godt arbejde.

Velvillige svende
Lærling Daniel Zimmermann har også 
fået årskontrakter efter hinanden. Han 
har hørt en projektleder omtale ham 
som ’talentelektriker’, så der skulle 
ikke være noget galt med kvalifikatio-
nerne. 

– Jeg får lov at lave spændende ting. 
Svendene har lyst til at lære fra sig.

SÅ STOR ER INSTALLATIONEN
Den gamle transformator ved 
K.B. Hallen stod et stykke fra 
bygningen og overlevede bran
den. Den bruges nu igen og 
skal levere 800 ampere via fem 
hovedforsyninger. I den anden 
ende af området kommer en ny 
transformator, der leverer 1.000 
ampere.
 I tilfælde af brand kan der ske 
automatisk omkobling, så blandt 
andet den automatiske brand
ventilation (ABV) fortsætter. 
Rundt i bygningen kommer der 
seks undertavler.

K.B. HALLENS ANDEN UNGDOM
K.B. Hallen stammer tilbage fra 
1938 og var lige blevet fredet 
inden branden. Bygningen skilte 
sig ud med en buet tagkonstruk
tion af store træbuer. 
 Den stil bevares, men nu med 
fem stålbuer med et frit spænd 
på 50 meter. Hallen bliver ikke 
en kopi af den gamle, men det 
bliver moderne arkitektur, der 
bygger videre på arven. 
 Hallen får et areal på 9.500 
kvadratmeter. Til koncerter vil 
der være plads til 4.900 perso
ner.
 Det er boldklubben K.B., der er 
bygherre. K.B. er en af de to klub
ber bag FCK. 
 Entreprenørfirmaet Einar Kor
nerup i Glostrup udfører projek
tet i totalentreprise og har ind
gået aftale med CR Electric om 
installationsarbejdet.

NEPHEW BLANDT DE FØRSTE
Den første koncert i den nye K.B. 
Hallen finder sted 28. januar 
næste år med den engelske 
gruppe Years & Years. I marts 
kommer det danske topnavn 
Nephew, og her har der længe 
været udsolgt.
 Byggeriet kommer til at koste 
op mod 200 millioner kroner. 
K.B. ejer selv 80 millioner fra 
forsikringssummen, og Den A.P. 
Møllerske Støttefond kommer 
med 55 millioner. Frederiksberg 
Kommune giver garanti for et lån 
på 50 millioner.
 K.B. Hallen skal drives af kon
certarrangøren og billetsælge
ren CTS Eventim sammen med 
dennes partner Nordisk Film. Michael Karakaya lever med, at kollegerne kan finde på kærligt at kalde ham Karburator

Lærlinge vil gerne arbejde 
med det avancerede
Kommende elektrikere håber, at deres næste uddan- 
nelses kontrakt kan blive for resten af deres læretid
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1PÅ JOBBET

I tre et halvt år har Michael Stampe 
arbejdet som ufaglært hos CR Elec-
tric. Han laver føringsveje, sætter 
armaturer op og den slags. Han un-
derstreger, at han ikke rører ved det 
elektriske. 

Men nu har 38-årige Michael Stam-
pe været hos mester. Han vil gerne i 
voksenlære. Sådan at han kan pille ved 
elektriciteten ligesom sine kolleger. 

– Vi skal have en snak om det øko-
nomiske. Jeg har ikke råd til at gå 
meget ned i løn efter at være blevet 
gift, have fået børn og købt hus, siger 
Michael Stampe. 

Daniel Zimmermann tror, han overlader 
pakningen af hovedforsyningerne til 
firmaets ekspert i det, Leif Jørgensen, 
der har fået en seniorordning og selv 
styrer sine arbejdstider, hvis bare han 
vil blive ved at komme

Daniel Zimmermann har i K.B. Hal-
len været med til at instruere et par 
indlejede udenlandske arbejdere i de-
res opgaver. Som lærling arbejder han 
allerede meget selvstændigt. 

Derfor kort tid
Projektleder Martin Kærlund Hede 
mener, at de korte kontrakter stiller 
krav til lærlingene. Han har tidligere 
oplevet unge, som var meget aktive i 
prøvetiden på tre måneder og derefter 
var det op ad bakke med deres aktivitet 
og engagement resten af læretiden.

– Hos CR Electric bliver flere lær-
linge belønnet med kontrakter for re-
sten af læretiden, hvis de holder sig til 
ilden, siger Martin Kærlund Hede. 

Ufaglært efterspørger  
en læreplads
Salgsassistent piller ikke ved el, men det vil han 
gerne i gang med

Michael Stampe regner med, han kan gennemføre uddannelsen på kortere tid

Mange fra andre fag søger mod 
elektriker-området. Michael Stampe 
er uddannet salgsassistent inden for 
tøj og har arbejdet en række år i Post 
Danmark.

Som ufaglært hos CR Electric har 
han 20 kroner mere i timen end hos 
posten. Hvis han får uddannelsen, 
kommer han højere op i indtægt.

– Men jeg ved også, at hvis der 
igen kommer nedgang i branchen, 
så er det tit de ufaglærte, der først 
ryger ud. En uddannelse giver 
større jobsikkerhed, mener Michael 
 Stampe. 
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