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Vedr. lokalplanforslag Sundmolen i Nordhavn
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte lokalplanforslag og har foretaget en gennemgang af sagen.
Lokalplanområdet ligger i en del af København, hvor de arkæologiske vidnesbyrd
er særdeles sparsomme. De mest sandsynlige arkæologiske levn i området er
sænkede skibe og levn fra områdets stenalderbopladser.i Nordhavnsområdet er
anlagt på arealer, der i stenalderen for adskillige tusind år siden lå som tørt land.
Gentagne havstigninger har gradvist oversvømmet dette tidligere land, der i moderne tid har ligget som åbent vand. De arkæologiske levn fra stenalderens bopladser er typisk ganske velbevarede og udgør dermed selv i dag en væsentlig
kilde til viden om stenalderens samfund.
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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Uden j.nr. Frihavnen, 1892. Fund af sammenrustede kanonkugler, sandsynligvis stammende fra skibet
"Dannebrog", der sprængte i luften 2. april 1801 efter 4,5 times bombardement af britiske krigsskibe.
Fra artikel i Nationaltidende af Rosenkjær, 1892.
Uden j.nr. Frihavnen 1982. Fund af flintflækker og forbearbejdet hjortetak, desuden fund af flækkeblokke og flintaffald. Fra artikel i Nationaltidende af Rosenkjær, 1892.
Uden j.nr. Nordhavn Station, 1986. Fund af humane knogler ved udgravning til elevator på Nordhavn
Station. Note i Øbro Bladet 6/8-1986.
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