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Vedr.  Lokalplanforslag for boligbebyggelse ved Fuglebakkevej 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. 

 

I lokalplanforslaget beskrives stedets egenart således: Området omkring Bispeengbuen 

og Fuglebakkevej består af forskellige bygninger på store uudnyttede arealer, der er 

vokset frem af forskellige tidsaldre fra industriproduktion til butiks- og boliggader. I 

bystrukturen kan aflæses villabebyggelse mod syd, karrébebyggelse omkring Borups 

Alle og industritypologi omkring Bispeengbuen. 

 

Bebyggelsen, der forslås nedrevet, er ifølge Slots- og Kulturstyrelsens database over 

fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB), opført i 1909. I 1920’erne har Chr. E. 

Bartholdys Møbeletablissement værksteder i bygningen. I 1942 indretter virksomheden 

snedker- og gørtlerværksted i bygningen. I 1944 har A/S Bravour til huse i bygningen, 

mens der i 1950’erne er autoværksted, ejet af fru E.M. La Cour. Bygningen har således 

gennemgået flere ejerskifter og ombygninger, hvilket bygningen også afspejler. Ved at 

nedrive bygningen fjernes noget af den lavere industri, der har gennemgået adskillige 

bygningsforandringer og ligger side om side med etagebyggerier, men som nu ofte 

fjernes og erstattes af nyere byggeri.  

 

Planområdet ligger i den nu bortdrænede Bispeeng afgrænset af Ladegårdsåen og 

Grøndalsåen mod øst, nord og vest. Begge åer er rørlagt i dag. Bispeengen har budt på 

fine arkæologiske fund, bl.a. bearbejdet rensdyrtak fra jægerstenalderen samt votivfund 

i form af slebne økser. Da området først sent er bebygget, vurderes umiddelbart, at der 

primært er risiko for at påtræffe oldtidsspor på området, men det vil afhænge af 

jordarbejdes omfang og placering. Museet vil derfor gerne kontaktes i god tid før der 

finder jordarbejde sted. 

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).  

 

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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