
 

 
 

 
 

Kulturministeriet    Frederiksberg, 25. april 2019 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Fejøgade 1, 2 
4800 Nykøbing F 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. udvidelse af fredning for Villa Rolighed, Rolighedsvej 21, 1958 Frederiksberg C. 
Matr. nr. 13 AK FREDERIKSBERG, Frederiksberg Kommune 
 
Den eksisterende bygningsfredning ønskes udvidet med haven, indkørselsalleen og gårdspladsen, inkl. træer 
og ældre bygninger, samt belægningerne omkring udlængerne. 
 
Ønsket om fredningsudvidelsen til også at omfatte omgivelserne knyttet til bygningerne, finder Danske Land-
skabsarkitekter (DL) særdeles opportunt, da det afspejler de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier knyttet 
til villa Rolighed. Man kan herved få en helhedsoplevelse af anlægget, der rækker tilbage til ca. 1770. 
 
DL kan fuldt ud støtte op om Kulturministeriets argumenter og ønske om at frede de nære omgivelser. 
DL vil gerne i den forbindelse opfordre til, at der udarbejdes en udviklings- og plejeplan for hele udearealet, 
især lindealléen og lindetræerne på gårdspladsen, men også for have og de nære omgivelser. Det vil være en 
god idé, som en del af udviklingsplanen, at udarbejde en særskilt fornyelsesplan, både for alleen og for større 
enkelttræer. 
 
Havens afgrænsning mod nord, vest (Rolighedsvej) og syd, bør fremtræde ensartet. I dag udgøres noget af 
afgrænsningen af et fint rødmalet stakit. 
 
Afgrænsningen mod syd, Rolighedsvej nr.0 23 (tidligere ”Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole” nu ”Køben-
havns Universitet”) bør overvejes. Denne er nu åben, da bygningerne har været en del af universitetet, og hvor 
indkørslen til nr. 23 i sin tid blev anlagt med dette udgangspunkt. Tidligere blev en del af haven og gården brugt 
som forsøgsanlæg. I dag vidner det lidt specielle valg af træer og buske om denne tilknytning. En registrant for 
havens træer og buske er ønskelig, som en naturlig del at en pleje- og udviklingsplan. 
 
DL foreslår, at det overvejes at genskabe villaens oprindelige facade med fire vinduesfag, samt dør og trappe 
mellem hus og have, som det fremgår af et ældre foto i vedlagte artikel: "Villa Rolighed - fakultetets unikke per-
le." af Kim Greiner. 
Kun derved bliver haven en naturlig del af det samlede anlæg. 
 
https://kub.ku.dk/biblioteker/frederiksberg/landbohoejskolens-
historie/life150/fra_veterinaerskole/villarolighed/   
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