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Arkivalsk kontrol af dele af Amager Fælled nord (matr. 186, Eksercerpladsen København, nordligste og sydligste dele af matr. 1aa Eksercerpladsen
København, og nordligste del af matr. 182a Eksercerpladsen København
samt matr. 182c Eksercerpladsen København).
Nærværende arkivalske kontrol er gennemført på forespørgsel af Anders Borg, Center for Byudvikling jf. mail til Københavns
Museus af # Kontrollen er gennemført af Københavns Museum, Kultur- og Fritidsforvaltningen og opfylder kravene efter Museumslovens §25.
Vurderingen af risikoen for, at der ved et kommende anlægsarbejde fremkommer jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af
Museumslovens § 27, dækker ovenstående matrikler, men ikke den centrale del af matr. 1aa Eksercerpladsen København.
Det vurderes, at der er en moderat til høj risiko for, at der ved et kommende anlægsarbejde på et af de tre udpegede arealer
vil fremkomme jordfaste fortidsminder, som er beskyttede af Museumslovens § 27. Det vil i givet fald være forbundet med
udgifter for den anlægsansvarlige at få gennemført de nødvendige arkæologiske undersøgelser. Det kan uden yderligere undersøgelser ikke vurderes, hvor store forekomster af jordfaste fortidsminder, der kan forventes i områderne eller hvor store
omkostninger der vil være forbundet med eventuelle arkæologiske undersøgelser.
Vurderingen bygger på konkret kendskab til arealernes nuværende tilstand, den landskabshistoriske udvikling og kortmateriale. Risikoen for, at der påtræffes jordfaste fortidsminder vurderes, at være jævnstor imellem de tre områder. Den nordlige del
Figur på forsiden: Amager Fælled i midetn af 1800’tallet som fremstillet på de høje målebordsblade.
Figur herunder: Højt målebordsblad lagt på moderne kort. Skydebanerne tv. dækker ca. det nordvestlige af de tre områder. Her
kendes den fossile kystlinje ikke præcist.
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af del af matr. 182 a, Eksercerpladsen København, har i historisk og forhistorisk tid ligget kystnært, hvilket har været attraktivt
for bebyggelse og andre former for aktiviteter. For de øvrige områder gælder, at de alle gennemskæres af fossile kystlinjer betinget af et stigende havniveau fra 10.000 f.Kr. til ca. 4.000 f.Kr. Flere undersøgelser i København har vist, at den sene jægerstenalders bopladser kan findes sådanne steder og i nogle tilfælde med gode bevaringsforhold for genstande af organisk materiale, som træskæfter, læder, frø og pollen mv., hvilket er meget sjældent. Det skyldes at bopladserne er druknet i havet og har
ligget vådt. Udgravninger af den type lokaliteter er som hovedregel omkostningstunge. Endelig er der i området spor af både
inddæmningen og af militære aktiviteter, som under visse forudsætninger kan være arkæologisk interessante.
Intensiteten af jordfaste fortidsminder og de udgravningstekniske forhold kan ikke bedømmes uden arkæologiske forundersøgelser, men det må umiddelbart skønnes, at de samlede udgifter til arkæologiske undersøgelser vil være mindre på den nordlige del af matr. 182a end for de øvrige områder. Det skyldes, at der på matr. 182a’s nordlige del formodentlig ikke er vådbundsaflejringer, som oftest er meget omkostningstunge. Der foreligger desværre ikke registrerede jordboringer, som kan understøtte dette, hvorfor vurderingen, hviler på en generel tolkning af det tilgængelige kortmateriale.
Fortsættes projektet anbefaler Københavns Museum, at vi inddrages i den fortsatte planlægning for at sikre en hensigtsmæssig
afvikling af eventuelle arkæologiske undersøgelser. Især i forhold til projektets tidsplaner, er det vores erfaring, at en tidlig kontakt giver væsentlig merværdi for bygherren.

Herunder: Målebordsblad lagt på moderne kort. Det ses at kystlinjen i midten af 1800’tallet løber igennem det forespurgte område. Risikoen for omkostningstunge jordfaste fortidsminder vurderes særlig høj i dette område.
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