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Vedr. Intern høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget
Grøndalsvængets skole
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte høring og
har foretaget en gennemgang af sagen.
Grøndalsvængets skole ligger ved foden af bakkedraget mellem Vanløse og Bispebjerg, neden for et af Københavns højest beliggende punkter ved Bellahøj.
Skolen ligger ganske tæt på den naturlige dalsænkning, Grøndalen, hvor de senere anlagte Grøndals å og Lygte å løber sammen til Ladegårdsåen. Det har givetvis
været et ganske attraktivt område at færdes i forhistorisk tid, og der er da også
gjort fund af oldtidslevn i området, bl.a. en flintdolk fra ældre bronzealder og en
stenalderboplads, som i 1963 blev udgravet af Nationalmuseet. Dertil er der fire
fredede gravhøje ved Bellahøj, som vidner om bosættelse siden oldtiden.
Skolens grund har formentlig udgjort en del af agerjorden eller overdrevet til de
omkringliggende landsbyer i middelalderen og senere.
Det er ikke sikkert, at den aktuelle matrikel tidligere har været bebygget, hvilket
øger muligheden for, at der stadig er evt. levn i jorden fra forhistorisk tid.
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. Museet skal dernæst
vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at museet vil indstille til Kulturstyrelsen, at der udstedes påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov
om museer mv. §26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder).
Københavns Museum står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for
en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for
en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse.
En arkæologisk forundersøgelse vil kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt,
midlertidig standsning af arbejdet.
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