
»Middelalder-
motorvej«
til byporten
Nye fund bringer arkæologerne i vildrede

- Måske har Horsens
3 ret så vigtig en by, at
kongen har fået anlagt
en middelalder-motor-
vej lige til byporten...

Sagt af arkæolog Hans Mik-
kelsen, som sammen med ar-
kæolog Jørgen Smidt-Jensen
og tre arkologi-studerende
er i fuld gang med at grave ned
i Horsens' fortid i det vestlige
halvdel af Søndergade.
Bemærkningen om motor-
vejen er ledsaget af et stort
smil.

Smilet dækker over, at de
første dages udgravninger har
rejst flere mysterier end de
har lost.

Det er for flere år siden fast-
slået, at voldgraven, som for
500-600 r siden omkransede
byen, krydsede Søndergade li-
ge ud for porten, som leder ind
til Jørgensens Hotel.

- Derfor undrer det os, at vi
vest for voldgraven har fundet
spor af en gammel
• siger Hans Mikkelsen.
Umiddelbart gtter man så
på, at brolgningen er lavet i
1600-tallet, hvor voldgraven
blev sløjfet og byen udvidet.
Men i det hul, vi har gravet ud

for ejendommene Søndergade
20 og 22, har vi sammen med
brolgningen fundet skr fra
kander og lertøj, der på stilen
kan dateres ti11300-tallet. Det
tyder på, at brolægningen er
blevet lavet, for voldgraven
blev sløjfet.

Og herfra kommer så teori-
en om ”middelalder-motorve-
jen«:

- Trafikken sydfra er kom-
met ind gennem den nuvæ -
rende Hospitalsgade og kan
godt have gået i den nuvren-
de Søndergade frem til en by-
port, som har ligget i området
ud for Graven. Og måske har
kongen ment, at Horsens var
så vigtig en by, at der også
uden for voldgraven matte la-
ves brolægning frem til denne
byport.

Hans Mikkelsen understre-
ger, at der indtil videre er tale
om gætterier. Gætterier, som
den kommende tids udgrav-
ninger forhåbentlig kan brin-
ge mere hold på

Sten pa rkke
Det samme kan siges om

den sten-rkke, som er duk-
ket frem i det hul, arkæologer

ne har gravet lige ud for Jo-
gensens Hotel. Stenene ligger
i Søndergades længderetning
og har tilsyneladende en eller
anden forbindelse med vold-
graven.

- Måske er det bare sten,
som har skullet holde en jord-
vold på plads, måske er det re-
ster af et hus, eller måske har
det noget at gore med bypor-
ten - det kan vi ikke finde ud
af, siger Hans Mikkelsen. Lige
i øjeblikket har vi ingen
vandtætte forklaringer, og vi sav-
ner logik i det, vi har fundet.

Noget tyder også på, at
voldgraven har slået et under-
ligt 	 på stedet.

- Nu satser vi på, at vi kan få
lov til at grave så dybt, at vi
kan afdække lag, som vil vise
voldgravens nøjagtige forløb.
Det vil forhåbentlig gore os
meget klogere.

Men intet er sikkert.
- Lige i øjeblikket er vi lidt

mystificerede, indrømmer
Hans Mikkelsen. Det kan nog-
le gange være en af de spæn-
dende sider ved arkæologien.
Andre gange kan det være
dybt frustrerende. Og lige i
øjeblikket er det nok mest det
sidste. (ch-r)
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