
Nu vil det vise sig, om pølsevognen pa Torvet kan føres tilbage til vikingetiden!! (Tegning: Jens
Julius)

Første gang i Danmark
at torveplads graves ud
Udgravningen af de første 100 kvadratmeter afslører middelalderhuse

Der bliver ikke kun
gravet efter historie,
men også skrevet

hvis udvalget
for teknik- og miljø i ef-
termiddag giver det en-
delige ja til, at hele tor-
vepladsen i Horsens
graves ud.

Det vil nemlig være første
gang i Danmark nogensinde,
at en udgravning af den slags
realiseres.

Tilløbsstykke
for turister

Og det er da også med det i
baghovedet, at bade politikere
og arkæologer regner med, at
torve-udgravningen kan blive
et tilløbsstykke for såvel Hor-
sens-borgerne som sommer-
turisterne.

- Interessen for vores arbej-
de er i forvejen meget stor, si-
ger arkæolog Hans Mikkel-
sen, der sammen med kollega-
en Jørgen Smidt-Jensen leder
udgravningerne i Horsens.

Pølsevogn ovenpå
middelalderhuse

For at give plads til den nye
pølsevogn pa Torvet, er de
gaet igang med at undersøge
et areal pa ca. 100 kvadratme-
ter ved det syd-østlige hjørne
af Torvet.

- Pa grund af kirken har vi
troet, at der gemte sig en kir-
kegard under torvepladsen, de
to ting følges typisk ad.

- Men bade i Kippervig og pa
hjørnet ved Søndergades østli-
ge ende har vi fundet huse
langs torvepladsen, og ved

pølsevognen, hvor vi graver
nu, er vi stødt pa husres ter
fra middelalderen, siger Hans
Mikkelsen.

- Vi tror derfor, at torvet al-
tid har været en form for han-
delsplads, men om den altid
har haft denne størrelse, og
hvad der er handlet med, det
kan vi ikke se endnu.

At en handelsplads ligger sa
tat pa kirken passer ifølge ar-
kæologerne godt nok ind i da-
tidens historie, idet det ofte
var omkring kirkerne, at der
skete noget, og det var ikke
usædvanligt, at man efter kir-
kegangen gik pa handelsplad-
sen.

Mur mellem kirke
og handelsplads

Nye fund langs Vor Frelsers
Kirke viser rester af et funda-
ment, der formentlig har
ret en mur, som har adskilt
kirken fra torve-pladsen.

- Vi ved ikke noget om,
hvem der har boet i husene,
der har ligget meget tæt pa
kirken. Men det behøver ikke
at have været folk med til-
knytning til kirken.

- Af det seneste fund ved
pølsevognen kan vi se, at der
har været en form for

affalds-plads bag ved huset ind mod
selve pladsen.

- Men hvad den har været
brugt til, kan vi endnu ikke se,
siger Hans Mikkelsen.

Fa cm - mange år
Tiden« gar hurtig, nar

ar-kæologerne graver sig frem.

10 cm jord kan vre 50 ar, og
derfor dukker der hele tiden
nyt op, som fortæller om dati-
dens Horsens.

Foreløbig har udgravnin-
gerne fortalt os, at traditionen
med handel pa torvepladsen
formenlig gar tilbage til den

.mørke« middelalder, der
strakte sig fra ar 1000 og frem
til reformationen omkring
1550. (birte)
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