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Vedr. høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. 

 

Museet har tidligere afgivet høringssvar i både 2016 og 2018 og henviser til disse. 

Museet har desuden afgivet høringssvar i 2020 ang. en vejgennemføring på tværs af 

det fredede fortidsminde Vestvolden. 

 

Det er tankevækkende at et byggeri, der fik megen ros, da det blev bygget i 1973, 

allerede 45 år senere står til nedrivning. I 1975 udtalte arkitekt Viggo S: Jørgensen 

følgende: Den rytmiske og karakterfulde udformning af blokkene gør Bystævneparken til 

en af de smukkeste etagehusbebyggelser i København (Viggo S. Jørgensen, Arkitektur 

DK, 1975).  

 

Museet har skrevet en artikel om Bystævneparksen, som kan læses her: 

Bystævneparken, pioner på sit felt (kk.dk) 

 

Ud fra de tilgængelige registranter og arkivalier kan det ses, at planområdet er 

udstykket af Husum landsbys jorder. Området afgrænses mod syd af 

middelalderlandsbyen Husum, mod nord af den fredede Vestvold. Mod øst og vest ses 

rester af de tidligere, så udstrakte vådområder. Området har i historisk tid fungeret som 

mark, herefter kolonihaver og blev fra 1970 udlagt som bebyggelsen Bystævneparken. 

Centralt i området har der indtil 1937 ligget en gravhøj, Bavnehøj, der sandsynligvis skal 

dateres til bronzealderen. I oplandet, mod nord og øst ses flere bopladser fra sten- og 

bondestenalder. Det vurderes, at der er en moderat til stor sandsynlighed for, at der på 

arealet findes væsentlige arkæologiske spor, der vil skulle undersøges af museet, inden 

de kan fjernes i forbindelse med anlægsarbejdet. 

 

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske 

levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil 

museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden 

bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive 

standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).  

 

https://cphmuseum.kk.dk/artikel/bystaevneparken-pioner-paa-sit-felt


 

   
 

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af 

kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets 

iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på 

projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som 

regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde. 
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