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Kroppedal Museum har med interesse læst det fremsendte forslag til kommuneplan 2022.
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I forslaget til kommuneplanen nævnes, at der er mulighed for at anlægge nye områder til
boligformål samt eventuelle vejforløb, som Kroppedal Museum vil tage yderligere stilling
til, når der foreligger mere detaljerede planer for disse.
I det følgende skal blot knyttes enkelte overordnede kommentarer til de nævnte,
kommende arealanvendelser.

I forhold til det tidligere boldbaneareal mellem Engvej og SFO-en(s. 14): Arealet er
beliggende nær stenalderens kyststrækning og ganske nær to stenalderbopladser fra
ældre stenalder (020309 sb. 1 og sb 2), hvor der er opsamlet tusindvis af redskaber af flint
og bjergart. På baggrund af dette har museet her en begrundet formodning om
tilstedeværelsen af væsentlige jordfaste fortidsminder.
I forhold til arealet nord for Kirkevej ved Thimannsvænget (s. 12) og en ny vejføring fra
Kirkevej parallelt med Slørvej (s. 43): Arealet som udgøres af matr. 19e ligger umiddelbart
syd for et område, hvor museet i 2006 foretog en arkæologisk udgravning kaldet
Petersminde 2 (020309 sb. 60, TAK 1316). Her fremkom bl.a. dele af et hus fra ældre
jernalder samt en brønd, muligvis fra vikingetiden. Derudover er der i de senere år
fremkommet en del detektorfund af mønter, primært fra middelalderen, på matriklen. På
baggrund af dette har museet her en begrundet formodning om tilstedeværelsen af
væsentlige jordfaste fortidsminder.
I forhold til udnyttelse af arealerne mellem de eksisterende erhvervsområder ved A. P.
Møllers Allé og lufthavnen til nye erhvervsområder (s. 29): Det pågældende areal er
udpeget som kulturarvsareal af regional betydning (020309 sb. 46), idet fund og
udgravninger har blotlagt spor af bebyggelser fra hele stenalderen, overgangen stenalderbronzealder, flere perioder af jernalderen samt vikingetid. Sidstnævnte har særlig
interesse, da de kan være en del af de tidlige bebyggelser forud for anlæggelsen af Dragør.
På baggrund af dette har museet en kraftig formodning om tilstedeværelsen af væsentlige
jordfaste fortidsminder på det areal, som er berørt af planerne for udvidelse af
erhvervsområdet ved Lufthavn Syd.
I forhold til muligheden for en ny omfartsvej syd om Store Magleby (s. 43): Arealet er
beliggende i den sydlige kant af et kulturarvsareal af regional betydning (020309-45), der
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omkranser Store Magleby. Store Magleby var en stor landsby i middelalderen, der
antageligt var påvirket af det nærliggende Dragør marked kulturelt såvel som økonomisk.
Omkring 1520 blev de af Christian d. II indkaldte hollandske familier bosat i Store Magleby
og med de omfattende privilegier hollænderne fik, voksede landsbyen til 100 gårde i
slutningen af 1600-tallet. På grund af Københavns vækst og Kastrup Lufthavn er der nu
kun ganske få åbne områder tilbage omkring de middelalderlige landsbyer, hvor Amagers
forhistorie kan udforskes. Indsamling af genstande fra ældre stenalder og ældre
bronzealder samt flere detektorfund af dragtspænder fra jernalderen vidner derudover
om aktivitet også om i oldtiden. På baggrund af dette har museet her en begrundet
formodning om tilstedeværelsen af væsentlige jordfaste fortidsminder.

Kroppedal Museum må som faglig ansvarlig institution anbefale, at de ovenfor omtalte
arealer udgraves arkæologisk i god tid før jordarbejders iværksættelse. I modsat fald kan
fund af fortidsminder medføre en arbejdsstandsning, indtil de arkæologiske undersøgelser
er foretaget, dog højst op til et år. Museet indgår gerne i et samarbejde om en
arkæologisk forundersøgelse i henhold til Museumslovens § 26 og en eventuel
arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejdets igangsættelse. En arkæologisk
forundersøgelse har til formål at klarlægge arten, omfanget og kvaliteten af eventuelle
fortidsminder.

Skovrejsningsområder
I forhold til de omtalte skovrejsningsområder (s. 82), så vil Kroppedal Museum fraråde
forudgående dybdepløjning, da dette kan ødelægge potentielle jordfaste fortidsminder. I
den forbindelse skal nævnes, at der er registreret en del lokaliteter med opsamlede
redskaber fra ældre stenalder i det aktuelle område.

Diger
Kommuneplanen nævner digerne som kendetegnende for det dragørske landskab og at
dette tema ønskes videreført i udviklingen af landskabet.
Det har vist sig, at mange sten- og jorddiger ikke er vist på 4-cm kortene, og det har
betydet, at en del diger ikke blev registreret som beskyttede i forbindelse med amternes
vejledende registreringer. Omvendt er der også nogle diger med, som af den ene eller
anden grund ikke er bevaringsværdige. Kroppedal Museum vil anbefale Dragør Kommune
at få foretaget en konkret udpegning af kommunens diger. Kommunalbestyrelsen kan
beslutte at udpege beskyttede diger konkret på grundlag af en samlet vurdering af
digerne.
Slots- og Kulturstyrelsens har følgende vejledning om beskyttede sten- og jorddiger:
" Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udpege beskyttede diger konkret på grundlag af
en samlet vurdering af digerne inden for hele kommunens areal. Digebekendtgørelsens §
2 giver mulighed for, at kommunen kan erstatte den generelle beskyttelse efter
bekendtgørelsens § 1, stk. 1, med en beskyttelse afgrænset på grundlag af en samlet
vurdering af digerne i hele kommunen. På den måde kan man inddrage diger, som ikke
ville have været omfattet af § 1, stk. 1. På samme måde kan diger, der ellers ville være
beskyttede, udtages. Efter en sådan faglig vurdering vil det være digernes kulturhistoriske,
biologiske eller landskabelige betydning og ikke faktorer, som om de figurerer på kort,
ejerforhold el. lign., som er afgørende for beskyttelsen. Ved forvaltning af
digebeskyttelsen på baggrund af den generelle beskyttelse og vejledende udpegning,
vurderer kommunen et diges betydning i hvert enkelt tilfælde. En endelig udpegning, hvor
digernes værdi er fastlagt, vil derfor gøre det lettere og smidigere for både borgere og
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kommune. Den vil forenkle kommunens administration og lodsejeren vil kende de
beskyttede digers beliggenhed i sit arbejde."

Sidst men ikke mindst skal fremhæves, at der i forbindelse med kommuneplanens
redegørelse for arkæologiske beskyttelsesområder (s. 116) mangler en redegørelse for det
nordligst liggende af de tre kulturarvsarealer – arealet mellem A.P. Møllers Allé og
Kompasrosevej/Ndr. Dragørvej. Her kan følgende tekst indsættes:
”Fra Petersminde og Godthåb kendes bopladsspor fra hele stenalder, senneolitikum/ældre
bronzealder, førromersk og yngre jernalder samt vikingetid. Sidstnævnte er af særlig
interesse, da de kan være en del af de tidlige bebyggelser forud for Dragør. Fortsat
udstykning i området, landbrugsmaskiner nedslider de resterende bebyggelsesspor.”

Med venlig hilsen

Susan Pallesen
Museumsinspektør
Arkæologi
Kroppedal Museum
susan.pallesen@kroppedal.dk
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