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Studenter vii besrette 
bygning i Kobenhavn 
Aktion pa fredag for 

-at fa etableret et stu
denterhus 

Safremt der viser sig at va:re 
tilstra:kkelig opbakning bag 
ideen, vii studerende ved Ko
benhavns Universitet pa fre
dag besa:tte en bygning midt i 
Kobenhavn for at indrette den 
til studenterhus. 

Forel0big har Studenterra
det planlagt en endagsbesa:t
telse af Historisk Instituts tid
ligere bygning pa Bispetorvet. 
Denne bygning blev ogsa besat 
under de studerendes aktioner 
for en forbedring af uddannel
sesst0tten i foraret 1979. 

Fredagens aktion skal vise, 
om tilstra:kkeligt mange ak
tivt vii ga ind i arbejdet for at 
fa etableret et centralt belig
gende samlingssted for aile 
studerende. 

Studenterradet mener, at et 
sadant sted kan va:re rammen 
om save! fagligc som kulturelle 
akliviteter i form af projekt
bibliotek, film, teater, musik, 
studenterr:i.dgivning, m0de
virksomhed, va:rtshus, m.v. 

Behovs· 
manifestation 

Allerede i januar 1977 ved
tog K0benhavns Universitets 
overste bestyrelse, konsisto
rium, i princippet en plan for at 
realisere onsket om et studen
terhus. 

Universitetets bygnings-
planudvalg blev sat pa opga
ven, men forst i 1979 konkreti
seredes planerne omkring byg
ningen pa Bil>etorvet, der in
deholder de fornodne lokaler, 

teatersal, store og sma rum 
m.m. 

Bygningsplanudvalget har 
ogsa udarbejdet en detailplan 
for, hvordan huset skal frig0-
res til formalet i 1983, men alli
gevel er arbejdet med planen 
mere eller mindre g:aet i sta. . 

Dertor har Studenterradet 
nu fundet tiden inde til en sa
kaldt ubehovsmanifestation«. 

Ifolge en studenterhusgrup
pe nedsat af Stildenterradet 
ved Kobenhavns Universitet 
har arbejdet hidtil va:ret pra:
get af svigtende kommunika
tion og problemer med at opna 
en tilstra:kkelig bredde i det 
forberedende arbejde. 

»Menu, sige:- studenterhus
gruppen i en udtalelse, udette 
tolker vi nu me~e som et kom
munikationsprobelm afledt af 
de lose relationer mange af os 
har til bade Kobenhavns Uni
versitet og til hinanden - og 
dettc er i sig selv et udtry'k for 
nodvendigheden af et centralt 
samlingssted for aile studeren
de«. 

En gruppe kultursociologi
studerende ved Kobenhavns 
Universitet har konkretiseret 
planerne saledes: 

nEt studenterhus kunne va:
re et sted, hvor vi kunne modes 
pa tva:rs af fagene, sa eskimolo
gi ikke bare var en side i stu
denterhandbogen, men en flok 
r:,·mnesker, der kunne forta:lle, 
nv " · :dmoerne kysser hin
"''den med na:sen. Sa 0kono
mer var andet end tal og state
stikker, og sa der fandtes an
dre verdener end Landbohoj
skolen for dem, der studerer 
der«. 

uHvad skulle vi bruge et stu
denterhus til? Er milj0et ikke 

Studerende ved Kobenhavns Universitet har tidligere- bl.a. sam 
et led i aktionerne for en forbedring af uddannelsesstotten - be
sat bygningen pd. Bispetorvet midt i Kobenhavn 

inda:dt n.ok i forvejen? Jo, men 
vi kunne abne det for aile, og vi 
kunne lave andre ting end dem, 
vi almindeligvis gar rundt og· 
tror er livsn0dvendige. Og vi 
lmnne gm·e det sammen med 
andre, vi ellers ikke omgas«. 

Gruppen peger pa teater, 
film, musik, grafik, silketryk og 
»andet oplysende, maske bare 

(Foto: Ernst Nielsen) 

for sjov«. 
uDet eneste, det koster dig, 

er fantasi, hab, dromme og lidt 
tid. Kragerne er mange - og vi 
har brug for din hue til at jage 
dem va:k«, lyder opfordringen 
fra initiativtagerne til freda
gens aktion, som finder sted pa 
Bispetorv over for Vor Frue 
Kirke. pk 
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Studenter 
hus? 
Aktivitetsdag for 
studenterhus d. 26. 
marts. 

Vi er efterhanden en stor 
gruppe aktive studerende, 
der vil gennemfere en akti
vitetsdag for et studenter
hus. Dagen bliver fredag 
den 26. marts kl. 12 og vil 
forega ved det tidligere hi
storiske fakultet pa Bispe
torvet (over for Frue Kirke): 

Det er ikke helt tilfreldigt, 
at netop dette steu har sam
let vor opmrerksomhedo Ef
ter at studerende havde ud
talt 0 enske om et samlings
sted, blev der i 1977 taget 
beslutning i konsistorium 
om at srette kompetente ud
valg i gang med at udarbej
de et forslago I 1979 forela 
der detaljerede tegninger 
fra KU's bygningsplanud
valg, der udelukkende pege
de pa »Bispetorvetu pa 
grund af de gode faciliteter 
(fx teatersal)o Der eksisterer 
en komplet arkitekttegning 
over denne bygning som 
fungerende studenterhuso 
Der er oven i kobet lavet en 
afviklingsplan, der skal fri
gere huset til formalet i 
19830 

Pa trods af talrige opfor
dringer er der bare ikke sket 
noget, der ligner! Officielt 
er rektor Erik Skinhej ble
vet spurgt om dette forholdo 0 

[an Iod os forsta, at det 

Bispetorvet, hvor de studerende ensker -lamge har ensket
et studenterhus. 

havde vreret svrert at vurde
re behovet for et studenter
hus. Det peger pa, at vi rna 
gere behovet helt klart til 
kendeo 0 

Det har vi sa prevet at ar
bejde henimod, men vi har 
haft problemer med at opna 
tilstrrekkelig breddeo Dette 
tolker vi nu mere som et 
komm unika tionspro blem 
afledt af de lese relationer 
mange af os har til bade Ke
benhavns Universitet og til 
hinandeno Dette er i sig selv 
et udtryk for nedvendighe
den af et centralt samlings
sted for alle studerendeo 

Et sadant sted kan vrere 
rammen om adskillige tvrer
faglige aktiviteter, kulturel-

le aktiviteter samt nogle lo
kaler, der kunne stilles til 
radighedo Som et par eksem
pler pa foreslaede mulighe
der: Projektbibliotek, film! 
teater/musik, studenterrad
givning og vrertshuso 

Dette og meget mere kan 
vi sagtens opna, hvis reprre
sentanter for alle institutter 
stetter hinanden ved at ser-

0 ge for stort fremmede fre
dag ·den 260 marts fra kl. 
12000 til24o00o Kom og vre, 
aktiv! 

Y derligere oplysninr 
kan fas i Studenterrar 
Krystalgade 160 

Studenterhusgrupp 
Birger Strandqvi5 
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. . Universitetets [0rstefrelles salnlifngssted · · 
MEva Schulsinger 

For forste gang fir de stu-
- derende . ved Kobenhavns · 
Universitet et frelles sam- · 
lingssted i fritiden. Den 
nedlagte studenter-kanti
ne ved Rundetirn i Kob-

. magergade slir den 14. 
september dorerne op som 
studenterhus med en lang 
stribe tilbud til byens stu
de,l'ende. 

Studenterhuset indrettes i 
to etager . og kommer til at 
rumme lreserum, bibliotek, 
rAdgivning, en lille biograf, 
skrivestuer, et vrertshus og 
maske et spisested. 

- ·Enkelte fag pa universi-

tetet har deres egne sma ca
feer, men studenterhuset i 
K0bmagergade bliver det' 
f0rste samlede m~deted for 
alle studerende pa K0ben
havns Universitet, fortreller 
Jens Vraa fra Studenterra
det ved K0benhavns Uni
versitet. 

Studenterradet har de sid
ste 15 ar arbejdet for et soci
alt samlingssted for de stu
derende. Ledelsen af det ny 
studenterhus skal varetages 
af en selvstrendig forening 
med flertal af studerende, og 
K0benhavns Universitet gi- . 
ver tilskud til driften. 

V ed abningsfesten pa K0-
benhavns Universitet i gar 

. I 
opfordrede rektor Ove Nat-
han de nye studerende til at1 
bruge studenterhuset flit- : 
tigt: 

- Mange finder det svrert 
at vrere ny studerende i en 
storby og f0ler sig truet af 
tomhed, ensomhed og isola- 1 

tion. Hvis K0bmagergade 52 1 

bliver det, mange af os har 1 

forestillet os, vil det dog 
kunne nedbryde noget af 
sto'rbyens isolation. · 

Studenterhuset abner den 
14. september og hyder i 
l0bet af sin f0rste uge pa 
forskellige aktiviteter fra 
klokken 15 til 21 dagligt. 




