KBM 4077 Refshalevej, Margretheholm
Tilsynsrapport

Indledning
I forbindelse med etablering af spildevandsledning gennem Christianshavns Vold til Minebådsgraven førte
Københavns Museum d. 26-11-2014 tilsyn med gravearbejdet. Området Margretheholm er omfattet af
fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Christianshavns Vold, og den er ifølge museumsloven beskyttet
som et fredet fortidsminde. Tilladelse til gennemgravning af Volden blev givet fra Kulturstyrelsen med det
forbehold, at opgravningen foregik under tilsyn fra Museet, samt at fortidsmindet efterfølgende blev ført
tilbage til oprindelig form.
Tilsynet blev udført af Mie Pedersen, arkæolog, BA.
Sjælsø Management var bygherre på projektet, og selve gravearbejdet blev udført af folk fra Tscherning.
Grøften var lidt over 6 m lang, 1,40-1,70 m bred og ca. 3,50 m dyb på det dybeste sted.

Resultater
På indeværende sag kunne det observeres, at det massive jordværk primært består af en kompakt og
homogen gul ler. Oven på dette kunne ses et naturligt opstået vækstlag med muld og rødder fra den
omkringvoksende beplantning. Under den gule ler kunne ses en fed, blå ler, som næsten må betragtes som
værende den undergrund jordværket er anlagt på (se Fig. 1-3). I foråret 2011 foretog Museet en
registrering af en gennemgravning af Volden ca. 100 m syd for denne sag, og observeringen på
indeværende sag afviger ikke fra de observationer foretaget i 2011.
Øst for Volden kunne der desuden observeres et ca. 2 m tykt lag af affald fra en 1900-tals losseplads.
Ved besigtigelse d. 17-12-2014 kunne det bekræftes, at grøften i Volden var blevet opfyldt med den
opgravede jord. Volden er dermed ført tilbage til sit oprindelige udseende (se Fig. 4).

Fig. 1. Oversigtsfoto af den opgravede grøft med udsigt mod
Minebådsgraven (Set fra øst).

Fig. 2. Oversigtsfoto af den nordlige profil gennem Volden. I
bunden ses ca. 0,60 m blå ler (undergund), dernæst følger ca.
2,00 m kompakt gul ler (Volden) og oven på denne ses et
vækstlag i varierende tykkelse på ca. 0,40-0,60 m (Set fra syd).

Fig. 3. Oversigtsfoto over Voldens øst-vestlige forløb (Set fra sydøst).

Fig. 4. Oversigtsfoto af den rekonstruerede del af Volden. Som det kan ses er rekonstruktionen lavet med stor respekt for Voldens
forløb, og det er næsten ikke til at se, at der har været gravet en dyb grøft igennem den (set fra sydvest).

