Nyt om gravearbejderne i Kastellet.
For tiden (maj 2020) foregår der ganske store gravearbejder på Kirkepladsen, hvor der skal skabes dels
plads til opsamling af vand, dels nogle meget store rør, der kan lede store vandmængder ud i stor fart.

Den store opgravning har frembragt en ukendt stikledning til ”pumpevandet” der blev lagt ind i Kastellet
mellem 1738 og 1741 med drikkevand fra søerne nord for byen – eller rettere: ANTAGELIGT fra disse
ledninger. Røret består af to lange, gennemborede fyrrestammer, den ene 5,10 meter lang, den anden 5,30
meter, og meget velbevarede, hvorfor de vil kunne dateres
præcis.
Uventet løb denne ledning i retning NV-SØ, og det har
endnu ikke kunnet konstateres, hvad de har ledet vand til
og fra. At dømme ud fra den opmålte placering har rørene
kurs i nordvestlig retning mod sydvesthjørnet af Svanestok
og i sydøstlig retning mod nordøsthjørnet af Artilleristok.
Det bliver spændende at følge arbejdet, og måske finde ud
af, hvorfra og hvortil røret oprindeligt har ledt. Vi vil
forsøge at få et stykke af denne ledning til udstilling i
”Kastellets Historiske Samling”, hvor der allerede står et
stykke af et tykkere rør, oprindeligt fisket op af
voldgraven.

Det omtalte gravearbejde har for øvrigt også afsluttet en langvarig diskussion om, hvorvidt der nogensinde
har været et havnebassin i forløberen for Kastellet, det såkaldte ”Frederiks Kastel”, der er vist i mange kort.
Om dette havnebassin nogensinde har eksisteret eller ej, har
været meget omdiskuteret, og eftersom der aldrig rigtigt har
været gravet eller boret i dybden på kirkepladsen før, har det
ikke været muligt at sige dette med sikkerhed – før nu.
I dag kan vi sige, at dette havnebassin aldrig har eksisteret,
idet der under kirkepladsen befinder sig intakte senglaciale
lag, der ville have været gravet op, hvis man skulle have
anlagt et sådant bassin. Men dengang skelnede man ikke
mellem planer, drømme og hvad der reelt var bygget, og man
har sikkert talt om, at en sådan havn kunne være nyttig, og
derfor rask væk indtegnet den på kortene, som om den
allerede eksisterede, hvad den aldrig kom til.

”Friederichs Castell” som det kaldtes i tidens sprogbrug vises
på mange kort med et stort havnebassin i forskellige
udformninger.

Det afskårne stykke, udtaget til
dendrokronologisk undersøgelse, vil ved
årringsundersøgelse vise præcis, hvilket år træet
blev fældet, og sikkert også hvor, men svaret vil
desværre først foreligge om nogle måneder.
Bemærk, hvor frisk træet virker efter så mange
år i jorden.
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