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Historien om Rosenvænget gennemgås engageret  
og vidende i ny bog

Rosenvænget på Østerbro er Danmarks første og ældste villakvarter. 
Gennem nedslag i historien præsenterer kunsthistoriker Gitte Lade
gaard en collage af stemmer, der gennem de seneste 160 år har præget 
dagsordenen i kvarteret. Men hun opfordrer også til et nyt og forbedret 
helhedssyn i dansk fredningspolitik.

Bogen tager sit udspring i Mozart Waagepetersens udstykning af området i 1858. Det var det bedre 
borgerskab, der købte de udstykkede grunde og lod datidens etablerede arkitekter tegne villaerne. 
Rosenvænget er da også især kendt for sine mange beboere, herunder skuespilleren Johanne Luise 
Heiberg, politikeren A.F. Krieger samt malerne P.C. Skovgaard og Wilhelm Marstrand. Også H.C. 
Andersen havde sin daglige gang i kvarteret. Disse får en særlig opmærksomhed gennem bogen.

Rosenvænget – Danmarks ældste villakvarter består også af en kritik af den nuværende 
planlægningspolitik i København. Gitte Ladegaard skriver i bogens indledning:

»Bevaringsværdige kulturmiljøer er over hele Danmark under pres. I København taber bygnings
kulturarven alt for ofte kampen om pladsen. Kvantitativ vækst frem for kvalitet fjerner dag ligt 
den del af Københavns kulturmiljøer, der repræsenterer de helheder, der viser os en samfunds
udvikling og en kulturhistorie, der giver både københavnere og tilrejsende en oplevelse af 
sammenhæng.«

Med sin bog om Rosenvænget håber Gitte Ladegaard, at vi får øjnene op for de umistelige 
værdier der ligger i god bygningskultur, og hun taler for at frede hele kvarteret Rosenvænget og 
de oprindelige 24 villaer (i dag er blot to af villaerne fredet) som del af en helhedsvurdering af 
bevaringsværdige kulturmiljøer og ikke blot enkelthuse.

Gitte Ladegaard er kunsthistoriker og billedkunstner. Hun har i mange år været ansat som lektor 
på Københavns Professionshøjskole. Hun bor i Rosenvænget og formidler Rosenvængets historie på 
omvisninger i kvarteret.
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