
PARKEN 

Den nye hovedtribune i Parken indeholder omklæd-
ningsrum, VIP pladser, kommentatorboks, tv-studier, 
loger, køkken, pressecenter og politiets kontrolrum. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.   
Den tidligere Københavns Idrætspark nu Parken var en selvejende institution, stiftet 1911 med 
omfattende idrætsanlæg på Østerbro i København. Parken er Danmarks hjemmebane, nationale stadion 
for fodboldlandskampe. I dag er FC København ejer af parken. 
Den gamle Idrætspark blev først i halvfemserne moderniseret og udvidet. Banen blev vendt langs Øster 
Alle’ modsat tidligere, hvor grønsværen lå langs Fælledparken, hen ad P. H. Lings Alle’. 
Samtidig med moderniseringen og udvidelsen blev Københavns Idrætspark omdøbt til Parken. 
 

  

Alle pladser i Parken er siddepladser. Rækkerne på tribunen stiger så kraftigt, at ingen foran generer nogen. 
Parken har plads til 40.000 tilskuere. Tribunen i højre side med lystavlen er den gamle hovedtribune. 

  

  

Pladserne her er opvarmet, de svarer til fly og tog passagernes Business pladser med udsigt 
over hele grønsværen. Til højre et kik fra en kommentatorboks der også har udsigt over hele 
banen. 

 



Tilskuer kapaciteten er modsat de gamle ståpladser blevet væsentligt forbedret. Parken indeholder i dag 
godt 40.000 siddepladser, modsat de gamle ståpladser i den tidligere gamle Idrætspark, der rummede 
lidt over 50.000 tilskuere. Alle pladser omkring grønsværen er meget fine siddepladser, hvor alle har et 
frit udsyn over banen. 
Det nye nationalstadion blev indviet september 1992 og fik nyt navn. Kom derefter til at hedde Parken. 
Godt 40.000 tilskuere kan i dag overvære landskampene i Parken, jo væsentligt flere siddepladser end 
tidligere. 
 

  

Spillernes omklædningsfaciliteter blev ved moderniseringen forbedret væsentligt. I dag har spillerne flere 
brusere til rådighed, modsat tidligere hvor alle måtte sloges om pladserne og det varme vand, dengang var der 
langt under det halve antal brusere til rådighed. Der er badekar til at løsne muskler i og et massagerum. 

  

Det hvide teltdug bag mig i spillertunnellen trækkes 
ud til kanten og forlænger udgangen til banen.
Det sikrer spillerne mod kasteskyts fra publikum. 

Parken har også efter udvidelsen fået flere anvendelses muligheder blandt andet afvikling af store 
koncerter. 
Den kæmpestore lystavle der blev opsat på den tidligere hovedtribune dengang for enden af banen 
kunne kun ses fra de tre sider. Det viste sig hurtigt at tavlen tog alt for meget plads og blev derfor i en 
mindre udformning opsat i hjørnerne omkring banen. Alle tilskuer kunne efter denne væsentlige 
ændring igen se lystavlen samtidig med at kapaciteten steg med over 1000 siddepladser. 

  

I den ene hjørnebygning ved parken i Sportscafeen ligger et sportsmuseum der viser buster af kendte sports-
stjerner, Hall of Fame. Bygningsværket er 35 meter højt, etagearealet udgør 65.000 kvadratmeter. Den 
samlede pris for byggeriet andrager omkring 500 millioner kroner. 

  



 
  

Parkens Sportscafe' 
Sports stjerner i Hall of Fame 

  
  Knud Lundberg Sportsjournalist optaget 1992   Tom Bogs Bokser optaget i 2002   
  Ragnhild Hveger Svømmer optaget 1992   Anja Andersen Håndboldspiller optaget 2007   
  Lis Hartel Dressurrytter optaget 1992   Michael Laudrup Fodboldspiller optaget 2007   
  Paul Elvstrøm Sejlsportsmand optaget 1992   Peter Schmeichel Fodboldspiller optaget 2008   
  Kurt Nielsen Tennisspiller optaget 1992   Wilson Kipketer Atletikudøver optaget 2008   

  Erland Kops Badmintonspiller optaget 
1992   Jesper Bank Sejlsportsmand optaget 2009   

  Erik Hansen Kajakroer optaget 1992   Poul-Erik Høyer Badmintonspiller optaget 
2010   

  Ole Ritter Cykelrytter optaget 1992   Hans Nielsen Speedwaykører optaget 2011   

  Lene Køppen Badmintonspiller optaget 
1992   Camilla 

Andersen Håndboldspiller optaget 2012   

  Ole Olsen Speedwaykører optaget 1992   Camilla Martin Badmintonspiller optaget 
2013   

  Gunnar "Nu" Hansen Sportsjournalist optaget 1993   Brian Laudrup Fodboldspiller optaget 2014   

  Niels Fredborg Cykelrytter optaget 1993   Lars 
Christiansen Håndboldspiller optaget 2015   

  Leif Mortensen Cykelrytter optaget 1994   Peter Gade Badmintonspiller optaget 
2016   

  Allan Simonsen Fodboldspiller optaget 1995   Eskild Ebbesen Roer optaget 2017   
  Erik Gundersen Speedwaykører optaget 1996         

  Morten Frost Badmintonspiller optaget 
1997         

  Morten Olsen Fodboldspiller optaget 1998         
  Preben Elkjær Fodboldspiller optaget 1999         
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