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Vedr. Lokalplanforslag for Provstevej
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte lokalplansforslag
og har foretaget en gennemgang af sagen.
Lokalplansområdet ligger på et af Københavns højdedrag mellem to af byens højeste
punkter v. Bellahøj og Bispebjerg. Landskabet har været udnyttet siden forhistorisk tid,
hvilket flere væsentlige oldtidsfund både nord og syd for lokaliteten vidner om. Ud over de
markante oldtidshøje ved Bellahøj omfatter de i umiddelbar nærhed mod nord bl.a. en
gravhøj med hellekiste fra yngre stenalder og begravelse fra bronzealderen, depotfund,
gruber og flere løsfund af økser, pilespidser m.m. fra yngre stenalder.
Desuden munder Dortheavej ud midt i gadekæret til landsbyen Utterslev, som har middelalderlige rødder. Utterslev nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1186 i forbindelse
med Pave Urban 3.s stadfæstelsesbrev af Absalons ret til København og opland.
I 1370 bestod Utterslev af syv gårde, herunder en hovedgård, samt et ukendt antal
gårde, der lå øde – muligvis som følge af Den Sorte Død, som hærgede i midten af 1300tallet. Beliggenheden af landsbyen i middelalderen er ukendt. På den anden side af gadekæret er ved en tidligere arkæologisk udgravning fundet gårde og hegnsinddelinger fra
1600-tallet.

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

