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Kroppedal Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af de berørte arealer ved
Hvidovregade/Bytoften. Det følgende er gældende for det grønne areal foran det gamle rådhus,
Bytoften 29. Som nævnt i lokalplansforslaget, ligger ejendommen midt i den gamle
middelalderlige landsbykerne. Men af landsbystrukturens middelalderlige udlæg er kun den
bugtede Hvidovregade tilbage med udspring tæt ved kirken, som i sin kerne stammer fra
omkring år 1150. Den øvrige del af landsbyen er nu næsten helt opslugt af moderne
bebyggelse.
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Derfor har området stor arkæologisk interesse, da det vil være muligt at kunne finde spor af
den allerældste del af Hvidovre, som ifølge de skriftelige kilder går tilbage til mindst år 1186, i
form af toftestrukturer, tidligere bebyggelse og genstandsfund fra hele landsbyens levetid. De
moderne landsbyer er i dag ofte fuldstændigt udbyggede og muligheden for at undersøge
jordlagene på de enkelte ubebyggede arealer i de middelalderlige landsbykerner har derfor høj
prioritet.
Middelalderen var en periode med store forandringer, som lagde grunden til det samfund og
det kulturlandskab, vi kender i dag. En befolkningstilvækst kombineret med nye strategier
inden for landbruget gik hånd i hånd med udviklingen af en kirke- og kongemagt udformet efter
europæiske idealer for centraladministration og hierarkisk struktur mellem samfundets sociale
grupper og individer.
En undersøgelse vil kunne bidrage til afklaring af sammenhænge mellem toft- og agerstrukturer
i de tidligmiddelalderlige forgængere i relation til den eksisterende landsby. Og til datering af
landsbyens fiksering med henblik på udarbejdelsen af regionale modeller, og der er på
nuværende tidspunkt kun begrænset kendskab til den strukturelle relation mellem den
vandrende og den stationære landsby. Ved at eftersøge sammenhænge mellem tofter og agre
kan ældre inddelinger af landskabet og de praktiske processer forbundet med flytningen
muligvis rekonstrueres, i fald den eksisterende landsby ikke er omstruktureret i
senmiddelalderen.
På baggrund af ovenstående vurderer Kroppedal Museum, at der er sandsynlighed for at
påtræffe væsentlige, jordfaste fortidsminder på det nævnte areal. Derfor anbefaler museet, at
der foretages en arkæologisk forundersøgelse i henhold til Museumslovens § 26, stk. 2, i god tid
inden eventuelle jordarbejder/anlægsarbejder påbegyndes. Forundersøgelsen har til formål at
klarlægge, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på arealerne, og kan blive efterfulgt af en
egentlig arkæologisk udgravning med særskilt budget.
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