
Langdysse
frem ved
Tamdrup
Fundet under
udgravninger til
omfartsvejen

HORSENS -
Grave-ar-bejdet i forbindelse
med den nye omfarts-
vej ved Lund har
afslø-ret en 3000 år gammel
langdysse.

Den gamle gravplads er
dukket frem et par hund-
rede meter nord for Tam-
drup kirke - lige vest for
krydset Nørre-Snede Vej/
Tamdrup Kirkevej.

Med hjælp fra bl.a. de
potteskår, som er fundet
på stedet, kan

arkæologerne fra Horsens Museum
datere langdyssen til yngre
stenalder, d.v.s. for ca.
3000 år siden.

Det gør den
jævnaldrende med langdyssen
Grøn-høj, der ligger markant i
landskabet lige nord for
Bygholm So og foringst
er fredet.

Delvist ødelagt
Det samme vil ikke ske

med dyssen ved Tamdrup.
Tvrtimod forsvinder den
nu, hvor omfartsvejen
anlægges.

Det hnger sammen
med, at dyssen er delvist
ødeiagt. Det er sket i for-

bindelse ned anlæggelsen
of den nuværende
Nørre-Snede Vej. Den er fort lige
hen over de to indgange.

Af det, der er tilbage, har
arkæologerne kunnet kon-
statere, at gravpladsen har
vret ca. 35 meter lang.
Den har vret brugt over
en periode på et par hund-
rede år.

Langdyssen har ingen
forbindelse med de fund,
der er gjort omkring Tam-
drup kirke. Der er da også
et tidsmssigt meget stort
spring fra den yngre sten-
alder til bebyggelserne om-
kring kirken, der er fra vi-
kingetiden, d.v.s. ca. 2000
år senere.

Følger med
Netop denne tidsalder

har arkæologerne dog i
kikkerten nu, hvor de
føl-ger udgravningerne til om-
fartsvejen.
• - Vi har udvalgte steder,
hvor vi graver på forhånd,
og vi kigger med, når
en-treprenør-maskinerne gar
i jorden andre steder, siger
Horsens Museums leder
Ole Schiørring. Det, vi kig-
ger efter, er bl.a. den
landsby, som i vikingeti-
den må have ligget et eller
andet sted ved Tamdrup
kirke, men som vi endnu
ikke har fundet. (ch-r)
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