Gammel brønd på Kastellet – måske den ældste?
Kastellets Venner holdes orienteret om arbejdet med skybrudssikring, og for nyligt fik vi planen for anlæg af
afvandingsledninger til Kirkepladsen. Da vi straks kunne se, at arbejdet ville involvere stedet, hvor vi
tidligere havde konstateret beliggenheden af Kastellets ældste brønd, idet vi i Ingeniørkorpsets arkiv havde
fundet en opmåling, sendte vi straks denne til arkæologerne, og her er, hvad der kom ud af det. Vi har
modtaget nedenstående beretning

Tegningen fra Ingeniørkorpsets arkiv
For et par uger siden blev arkæologerne fra Københavns Museum præsenteret for en ikke-dateret
plantegning af hvad der ifølge tegningen skulle være Kastellets ældste brønd. Tegningen havde Kastellets
Venner fundet frem til via Ingeniørkorpset Tegningsarkiv i Rigsarkivet. På tegningen var brønden skitseret
som en rektangulær struktur, der lå nærmest på linjen mellem de sydvendte facader af hhv. Artilleristok og
Generalstok. Idet denne placering – i fald brønden stadig eksisterede – ville karambolere med nogle af de
store kloakledninger, der skal lægges i forbindelse med det igangværende skybrudsprojekt, besluttedes det
at undersøge, om der stadig var levn af brønden bevaret.
Præcis på det sted, hvor den var angivet på tegningen, fremkom ca. 85 cm under den nuværende
belægning overkanten af en rektangulær ramme af nøje udhuggede og sammenfattede sandsten, der var
dækket af tre store, firkantede dæksten. Stenrammens indvendige mål var 65 x 98 cm og udvendige mål var
116 x 148 cm. Dette var dog ikke det eneste, der var bevaret, idet en langt større del af brønden kom til
syne ved næste skrab med gravemaskinen. Brønden viste sig nemlig at være teglstensopbygget, cirkulær og
kuppelformet, og ca. 3,5 meter i diameter. Endnu kan den fulde dybde ikke fastslås, men der er gravet ned
til ca. 1,4 m under den øvre ramme på nord- og vestsiden.
Brønden er fyldt op med sand, grus og teglbrokker men det lader sig ikke afgøre, om det er sket ad flere
omgange. Øverst i fylden fandtes et patronhylster, som må dateres omkring 1940’erne. På nuværende
tidspunkt kan det ikke afgøres om brønden har en bund – men det kan konstateres at der hurtigt samler sig
vand ret højt oppe i brønden.

dækstenene afdækket – set mod ØSØ
Det er endnu ikke afgjort hvad der skal ske med brønden i forhold til eventuel tilgængeliggørelse. De
igangværende anlægsarbejde har heldigvis kunnet ændres en smule, og vil opretholde en respektafstand
på 1 meter fra brøndens skønnede udstrækning.

Arkæolog Niels Henrik Andreasen renser ydersiden af den kuppelformede brønd af – set mod N

Indersiden af brønden – teglstensopbygget kuppel
Om dette virkelig er Kastellets ældste brønd kan blive vanskeligt at afklare – en sten- og teglstruktur lader
sig ikke uden videre datere, men arkæologerne håber naturligvis på at kunne komme en datering nærmere
på en eller anden måde. Pudsigt er det dog at erkende at brønden ligger præcis i aksen ud for
Kastelskirkens dør og således måske er forsætligt placeret symmetrisk i forhold til enten kirken eller det
aldrig fuldendte slotsbyggeri i Kirkepladsens vestende.

Brønden set oppefra. Syd er opad

