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Vedr. høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslag
for Lersø Parkallé 2
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte lokalplanforslag og har foretaget en gennemgang af sagen.
Det fremgår af høringsbrevet, at der påtænkes en nedrivning af en del af den oprindelige bygning tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Arkitekt Axel Maar.
Som nævnt blev bygningen opført som navigationsskole i 1953, og den påtænkte nedrivning vil, ifølge Københavns Museum, medføre en væsentlig ændring i det
kulturhistoriske miljø. Den del, der påtænkes nedrevet, havde oprindeligt funktion
som gymnastiksal, men har siden også fungeret som spisesal og bliver i dag brugt
som fælleshus. Hele bygningen er med til at fortælle historien om det samlede
kulturmiljø, og den bygning, der står til nedrivning, er således en del af en organisk
enhed med forskellige funktionsbygninger, som hver især bidrager til fortællingen.
Lokalplansområdet ligger på den tidligere Brudesengsmarken, hvor natrenovation i
sidst i 1800-tallet blev kørt ud til opbevaring og videresalg som gødning.
I området er der fundet en del levn fra stenalderen, bl.a. økser, pilespidser og
spydspidser af flint. 1 km fra stedet har ligget en gravhøj med flere stenbyggede
hellekister, der i stenalderen fungerede som fællesgrave.
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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