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Vedr. høring om
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag til tillæg og har
foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.
Det er glædeligt, at man i planforslaget har benyttet Københavns Museums redegørelse for
området, og det er positivt at forslaget lægger op til bevaring af kulturhistorisk fortællende
bygninger.
Arkæologi
Der er omfattende arkæologiske interesser forbundet med eventuelle graveaktiviteter i området.
Særligt ønsket om at etablere parkeringskælder på matr. 134 vurderes at kunne medføre, at
bygherre påtræffer jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af Museumslovens §27. Det skal
bemærkes, at hele indre by er udlagt som kulturarvsareal netop for at tydeliggøre, at det indre
København rummer mange arkæologiske interesser med betydning for Københavns historie. De
kendte fund fra området rummer et betydeligt arkæologisk potentiale. For det berørte
lokalplansområde kendes:
SB 020306:
-134, omfatter matr. 438, fund af dele fra skibsvrag, som kun blev partielt blotlagt.
-137, omfatter Vingårdstræde, matr. 438 og sandsynligvis 134, fund af flere vejbelægninger og
middelalderlige fundamenter samt 1700-tals (?) vandledning af træ.
-290, omfatter Asylgade, Dybensgade, sandsynligvis matr. 134 og 438, fund af syldlag fra bybrand
og fundamenter fra middelalderen.
-361, omfatter hele lokalplansområdet. Rester af Bremerholm med skibsbygningsaktiviteter, to fund
af “Skibsboder” (Nyboders forgænger), fundamenter og fund af bl. a. tovværk, skiferplader med
indridsede skibe mm.
-487, omfatter Laksegade, matr. 435 og 438. Fund af fundamenter, vandledning i træ, en muret
kloak fra 1700-tallet, kulturlag og brolægning.
De arkæologiske interesser kan håndteres ved arkæologisk udgravning. Igangsættes
anlægsarbejdet uden museets forudgående medvirken og der påtræffes fortidsminder, er
bygherren efter Museumslovens §27, stk. 2, forpligtet til straks at indstille anlægsarbejdet og
tilkalde Københavns Museum. Som følge heraf kan anlægsarbejdet også bringes til standsning,
hvis museet konstaterer at de ødelægges jordfaste fortidsminder under et anlægsarbejde. Det er
derfor tilrådeligt, at inddrage museet i planlægningsfasen af anlægsarbejdet.
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