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Udvandreren Frits Wilhelm Holm
Begravelse i Danmark
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Projektmager vil opføre international
studenterby midt i København
]   
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en international studenterby i København med 5.000 lejligheder som ungdomsboliger.
“Projektet vil kunne få stor betydning for udvikling af

Stifterkredsen bag ingeniør Jørgen Rossens projekt

den danske hovedstad til en international universitets-

omfatter Danmarks ambassadør i Frankrig, Anne Dor-

og vidensby,” siger rektoren for Handelshøjskolen i Kø-

te Riggelsen, den tidligere udenrigsminister Per Stig

benhavn, Per Holten Andersen.

Møller, arkitekt og professor Louis Becker samt andre

Forbilledet er den franske studenterby Cité Interna-

politikere, diplomater og intellektuelle.

    <     *  (CIUP), oprettet 1920,

Studenterbyens foreløbige navn er Inter-

hvor der nu bor 12.000 internationale studenter i 40

Hvorfor København?

national University

nationale huse. CIUP er i dag en ledende kulturinsti-

= >     <   *  har i årevis
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tution i Europa – en rollemodel for multikulturelt in-

været en magnet for viden, skaberevne og kommunika-

ternationalt samarbejde blandt studenter og intellek-

tion. Danske vidensvirksomheder ønsker højtuddannet

            

arbejdskraft og søger at tiltrække udenlandske studen-

fra regeringer og private sponsorer i mange lande. En

ter til at studere ved danske universiteter og læreanstal-

 

ter for at fremme højteknologisk forskning.

   

     

mødes og lære hinanden at kende og derved knytte venskabsbånd tværs over kulturbarrierer og skabe gensidig

Der er brug for udenlandske impulser.
Nu synes således det samme at skulle ske for København, som det skete i Paris for 92 år siden. I Nord-

forståelse.

               Opbakning

trækning’, men den danske hovedstad vil med sit 525 år

“Den internationale kulturelle atmosfære fra studen-

gamle universitet, sin kultur, størrelse og beliggenhed

terbyen i Paris vil vi også kunne etablere i København,”

nok være den mest prominente af alle.

siger rektor Andersen, som bakker projektet aktivt op.

Danmark har i dag 18.000 udenlandske studerende,

"              -

heriblandt mange fra Kina og Østeuropa. Det er tanken,

direktøren for Københavns Universitet, Anders Boe

at grupperne skal blandes i forskellige nationers huse i

Hauggård, som udtaler, at universitetet hilser projektet

studenterbyen.

velkommen som en ny og konstruktiv ide til at forbedre
boligsituationen for udenlandske studenter i Køben-

Vækst

havn og samtidig understøtte Danmark som et interna-

Prognosen for København er en vækst på 30 procent af

tionalt orienteret videnssamfund:

ungdomsbefolkningen under 30 år. I 2025 bliver det til

Initiativet er i følge Hauggård “konkret og korrekt”,
fordi blandt andet den gode placering tæt på en metrostation kan sikre de studerende god forbindelse med

168.000 studenter, heraf 30.000 internationale. Problemet vil til den tid være større end i dag.
“Nu gælder det om at tackle boligproblemerne med
nye tiltag,” siger Jørgen Rossen. Han har selv i sin tid

byens øvrige uddannelsessteder.
 

studeret ved CIUP i Paris. Rossen – en projektmager

lande, der sender mange studerende til København, er

med store visioner – har blandt andet tidligere stået

nytænkende,” siger Hauggård i sin støtteudtalelse. “Det

bag City Arkaden på Strøget og H.C. Andersen Museet i

vil være et incitament til internationalt samarbejde om

Nyhavn.

|        

uddannelse og højne Københavns omdømme på det internationale uddannelsesmarked.”
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Entreprenøren har nu allieret sig med Henning
Larsen, den store danske arkitekt med blandt andet

Operahuset i København blandt sine værker. De to vil
udarbejde planer til en international studenterby i den

$ ?  @

danske hovedstad.
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Ideen er nu begyndt at tage form, og der skal bru-
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tredjedel vil være unge mellem 18 og 29 år – en gruppe, som består af danske og

ges 800 mio. kr. til projektet. Jørgen Rossen og hans

udenlandske studerende. Det betyder, at Københavns Kommune forventer, at

gruppe har indsendt ansøgninger til danske fonde om

antallet af unge vil stige fra ca. 135.000 til knap 170.000. Det medfører et ikke

10 mio. kr. i støtte som udviklings- og arbejdskapital.

uvæsentligt boligproblem. Der er brug for både private initiativer samt politisk
mod og handlekraft, hvis en befolkningsvækst som denne skal ske på en hen-

Rockefeller

sigtsmæssig måde (…) Københavns Kommune vil derfor med glæde se projektet

“Vi håber, at nogen med visioner vil melde sig,” siger

virkeliggjort.”

Jørgen Rossen, som allerede har erhvervet en stor
grund til studenterbyen i Ørestaden i København. I
nærheden er der naturarealer til rekreation og et netværk af cykelstier ind til byen, og fra Sundby Metro Station er der blot få stop til Kongens Nytorv.
            nale studenterby i Paris. Nu håber vi på støtte blandt
  

        -

personer, internationale selskaber – eller en nutidig
Rockefeller.”

B A G S VÆ R D K O S T S K O L E
GYMNASIUM
Tid til Talent

Ferielejlighed med hotelservice
Bo centralt, nemt og bekvemt næste gang du skal hjem til
København. I vores store lejligheder kan du nyde privatlivets fred
kombineret med unik, personlig service og eksklusive faciliteter:
pool, health club, skønhedsklinik og in-house café.
Kontakt vores bookingchef Robin Jensen på tlf. +45 3527 1511
eller på e-mail booking@charlottehaven.com

Bagsværd Kostskole & Gymnasium (BK) er en udviklingsorienteret og traditionsrig skole grundlagt i 1908. Elever, der vælger en uddannelse hos os, siger ja
til fællesskab, faglighed, seriøsitet og individuel talentudvikling. Det vi på
Bagsværd Kostskole & Gymnasium kalder for: Tid til Talent.
Vi tilbyder:
t
t
t
t
t
t
t

Dansk uddannelse med et internationalt præg
Grundskole, 10. kl., studentereksamen (STX)
Danmarks første femårig BioTek-uddannelse 8.kl.-3.g
Sport- og talentklasse fra 7. kl.
Mulighed for morgentræning tirsdage og torsdage
Aktiv brug af it og internet i undervisningen
Enkeltværelser til kostelever, lektiehjælp hver dag

Scan QR koden og besøg vores
hjemmeside www.bagkost.dk
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www.charlottehaven.com

Aldershvilevej 138  DK-2880 Bagsværd  Telefon: +45 44980065  E-mail: bk@bagkost.dk
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Billeder: Pernille Ohms

Hotellejligheder | Konferencer | Health Club | Café

