Så lidt skal der til for at fastslå, at der omkring år 1000 boede
vikinger i Horsens. De to sorte potteskår øverst er vikingekeramik, det grå stykke er klæber-sten. Det lille stykke kobber har været en kobbersmeds værktøj. (Foto: Povl Klaysen)

Spor af
vikinger
fundet i
Horsens
HORSENS - Fire
potteskår og et stykke
kobber fra vikingetiden har føjet 200 fir til
Horsens' historie.
De fern minder fra fortiden er dukket frem under

udgravninger i Borgergade.
- De er helt Mart fra vikin-

ge-tiden, siger en begejstret
leder af Horsens Museum,
Ole Schiørring. Dermed er vi
for første gang tilbage for år
1000 i byens historie. Fundene tyder på, at Horsens er
grundlagt som en handelsplads for vikingerne.
Hidtil har rester af nogle
huse på Mælketorvet været
det ældste, der er fundet i
Horsens. Disse huse er fra
1100-tallet.
Allerede for en uges tid siden lød de første opsigtsvækkende meldinger fra
Borgergade, hvor
arkæo-logerne i forbindelse med udgravningerne til nye kloakker fandt spor af de såkaldte
grube-huse halvanden meter under asfalten.
I første omgang var museets folk forsigtige og nøjedes
med at sige, at der i hvert
fald var tale om spor fra
1100-tallet. Da standsede
man med at bygge grube-husene, der er karakteristiske
ved, at gulvet er gravet trekvart meter ned i jorden. Nu
har en grundigere undersøgelse vist, at grube-husene
er endnu

Dårlig keramik
Jorden omkring de gamle
hus-spor blev simpelthen
gravet op og siet. Resultatet
blev de fire potteskår og det
Lille stykke kobber.
- To af skårene er den typiske, dårlige vikingetidskeramik. Vikingerne var ikke gode til at lave keramik.
Deres potter var tykke,
kluntede og ikke brændt
særlig godt, konstaterer Ole
Schiørring.
Et andet sikkert tegn på

vikinge-tid er et stykke klæber-sten - en blød, norsk
fedtsten, som man skar ud
til krukker o.l. Vikingerne
importerede dem til Danmark, men da den tidlige

middelalders bedre keramik

vandt frem, blev klæber-stenen udkonkurreret.
Det fjerde potteskår er i
tyndt og hårdt brændt ler.
- Formentlig stammer det
fra et stykke keramik, som
er blevet importeret fra
Rhin-egnene, som vikingerne havde gode kontakter
med, siger Ole Schiørring.

Kobbersmeden
Også det line stykke kobber kan fortælle historie.
- Tilsyneladende er det et
lille stykke værktøj, en af vikingetidens kobbersmede
har anvendt, fortæller museets leder. Det var specialiserede håndværkere, som
lavede f. eks. smykker og
nøgler. Det lille redskab har
formentlig vret brugt til at
sætte bl.a. kobberdråber pa
som pynt.
Netop sporet af håndværkeren fortæller, at vikingetidens Horsens har v ær et en

handelsplads.
- Og man kan jo godt være

lidt bagklog og sige, at det
vel var meget naturligt. I
Horsens mødtes landevejen
med fjordvejen, og det gav
basis for handel.
Spørgsmålet er nu, om der
allerede i vikingetiden har
vret en egentlig Horsens
by, eller om det er rester af
en stormands-gård, arkæologerne er stødt på.
- Grubehusene daterer vi
nu til omkring år 1000, siger
Ole Schiørring. Desuden har
vi fundet rester af et lidt
yngre hegn, som måske var
bygget omkring en Ord. Det
håber vi at finde ud af i den
kommende tid, for hegnet
fortstter vestpå i Borgergade, hvor vi nu skal til at
grave ud. (ch-r)

