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Vedr. forudgående høring om kommuneplantillæg for Svanemøllen Kaserne
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte høring og har foretaget en
gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.
Det bemærkes, at der i planen umiddelbart tages højde for at bevare og fortsat anvende de mange
højt bevaringsværdige bygninger, der i dag kendetegner Svanemøllens Kaserne. Bygningerne er
ifølge Østerbro Bydelsatlas overvejende i tre etager, opført i røde sten og med valmede tage.
Kaserneanlægget er kun tilført få bygningsforandringer siden opførelsen i 1895-1896 og fremstår
som et kompakt og sammenhørende bygningsanlæg. Bebyggelse og anlæg er tegnet af arkitekt
Caspar Leuning Borch.
Hærens Gymnastikskole ses som den korsformede bygning på kortet fra 1939 nedenfor. Hele
idrætsanlægget indgår i de kulturhistoriske bevaringsinteresser.

Foto: Københavns Museum/kbh.billeder.dk
Kortudsnit: År 1879 og 1939. Historisk Atlas.

Området var tidligere del af Vognmandsmarken, hvor vognmandslavets heste græssede. I 1893
overgik arealet til Ingeniørtropperne. Arealets trekantede form skyldes anlæggelsen af
Nørrebrobanen, Kystbanen og Frihavnsbanen omkring år 1900.
Københavns Museum anbefaler, at forsættet med at opretholde de bevaringsværdige bygninger
som en helhed fastholdes, og tilråder desuden at der i det kommende planforslag også fastlægges
en maksimal bygningshøjde samt bebyggelsesprocent, således at området netop udvikles under
hensyntagen til byrummets grønne karakter, de bevaringsværdige bygninger og anlæg.

Arkæologi:
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal
Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om
levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene
vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).
Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder
med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk
forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel
kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
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