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Vedr. lokalplanforslag 194, Mariendalsvej 55-57
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte høring og
har foretaget en gennemgang af sagen.

Lokalplansområdet ligger ved den naturlige dalsænkning, Grøndalen, nær ved
sammenløbet af de senere anlagte åer, Grøndals å og Lygte å, som munder ud i
Ladegårdsåen. Alle åerne er i dag lagt i rør.
Området har været udnyttet i forhistorisk tid, hvilket flere fund af oldtidslevn vidner
om. Tæt på lokalplansområdet, på den anden side af åen hvor Ågade krydser Borups Allé, er der fundet en stenalderboplads, som i 1963 blev udgravet af Nationalmuseet. En flintdolk fra bronzealderen fundet i ådalen såvel som en rundhøj ved
Frederiksberg Hospital viser menneskets tilstedeværelse i oldtiden.
Arealet har oprindeligt været del af landsbyen Solbjergs nordligste jorder, men er
formentligt blevet tildelt udflytterlandsbyen Nyby i højmiddelalderen. Nybys placering er usikker, men den antages muligvis at have ligget i begyndelsen af Mariendalsvej eller i området umiddelbart sydøst for. I 1548 blev Nyby indrettet som avlsgård, Nyby Ladegård, til Københavns Slot. Avlsgården med tilhørende marker blev
omkring 1620 blev lagt under Christian 4.s nye store ladegård, som blev opført ved
Skt. Jørgens Sø.
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.

Med venlig hilsen
Inger Wiene
Museumsinspektør
Københavns Museum
iwiene@kff.kk.dk
3328 4205

Rikke Simonsen
Museumsinspektør
Københavns Museum
rikke.simonsen@kff.kk.dk
5171 4547

