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Vedr. Lokalplanforslag for Faste Batteri III
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte og har
foretaget en gennemgang af sagen.
Omtrent på det sted, hvor Faste Batteri er beliggende, er der på et gammelt kort fra
1656-58 angivet navnet Amackburg. Det fremgår af litteraturen, at dette forsvarsværk, Amagerborg, skulle være opført af Christian d. 4. Der er dog rejst berettiget
tvivl om, hvorvidt der er tale om en skrivefejl på kortet. Og således er det usikkert,
om Amagerborg har eksisteret og har ligget i området.
Faste Batteri er opført 1765-70. Det fungerede som øvelsesplads og blev brugt til
prøveskydning af kanoner. Imidlertid menes det ikke at have haft nogen funktion i
Københavns forsvar – på trods af dets beliggenhed ved indsejlingen til København.
Faste Batteri blev nemlig anlagt ud til vandet. Området fra Artillerivej til havnefronten i dag er inddæmmet land, som blev fyldt op i 1900-tallet.
I 1700-1800-tallet blev der opført flere øvelsespladser og batterier i nærheden af
Faste Batteri, herunder Søetatens Batteri og Ny Batteri, som blev anlagt øst for
Faste Batteri på det aktuelle lokalplansområde, og som siden blev sløjfet. Faste
Batteri blev nedlagt i 1947.
Københavns Museum har ved flere lejligheder i forbindelse med Metrobyggeriet
udført arkæologiske undersøgelser ved Faste Batteri.
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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