
De sidste dage er det gået strkt med at grave ud i Nørregade. Nedlægningen af de nye kloakrør er
lidt forsinket, og det skal hentes ind. (Foto: Martin Ravn)

Kun ødelagte
spor af byport
i Nørregade
Mange grave-arbejder har fjernet de fleste spor
- Vi fandt et stort

kampestens-funda-
ment, som formentlig
har dannet bund i en
byport. Men ret meget
mere kan vi ikke sige.

Arkæolog Jørgen Smidt-
Jensen gør status over de se-
neste dages udgravninger i
Nørregade i Horsens.

Spor af voldgrav
Arbejdet med at lægge nye

kloakrør har nu bevæget sig
østpå i gaden. Specielt de før-
ste meter efter Smedegade-
krydset ventede arkologerne
med spending på at få blot-
lagt.

I selve krydset blev nemlig
fundet spor af den voldgrav,

som tidligere har omgivet
Horsens, og af en skidt-rende,
som måske havde forbindelse
til byporten.

Frem af jorden kom da også
det store kampestens-funda-
ment. Bredden er 1,5-2 meter.
Længden er mere usikker,
men den er i hvert fald store
end de fem-seks meter, ud-
gravningen rkker over.

- Vi formoder, det er rester
af byporten, fordi fundamen-
tet ligger helt ud til den gamle
voldgrav, siger Jørgen Smidt-
Jensen. Men noget mere
nøjagtigt kan vi ikke sige. Hele
krydset er gennem årene ble-
vet gravet igennem så mange
gange, at de fleste spor er væk.

Gammel vej
Videre hen gennem Nørre-

gade er der ikke dukket de sto-
re ting op.

- Vi har hele vejen kunnet
følge de gamle

gade-belægninger, den nederste og ældste fra
1200-tallet, fortæller Jørgen
Smidt-Jensen. Men bygninger
har vi ikke fundet spor af. Det
kan have to årsager: Enten af
der altid har vret gade på
stedet, eller at det belt gamle
Horsens ligger la ngere henne
mod Torvet.

Travle dage
Ikke kun arkæologerne,

men også de øvrige, som er be-
skæftiget med udgravninger-
ne i Nørregade, har travlt. Ar-
bejdet er forsinket, bl.a. fordi
man matte holde en pause for
at give plads til leverancer til
byggearbejdet ved Horsens ny

Teater. Denne forsinkelse
skal hentes ind.

- Vi arbejder til ved 18-19
tiden hver aften, og også i
weekenderne er vi i gang, for-

Jørgen Smidt-Jensen.
Sidste fredag kunne vi endda
holde forholdsvis tidligt, nem-
lig ved 18-tiden, mens grave-
arbejdet fortsatte til midnat.

De lange arbejdsdage er ik-

ke billige for Horsens kommu-
ne. De medarbejdere fra Hor-
sens Museum, som er tilknyt-
tet projektet, har ikke mulig-
hed for at afspadsere overti-
den, og derfor må den honore-
res med penge. Byrådets ud-
valg for teknik og miljø har
netop indstillet til økonomi-
udvalget, at der afsættes
84.000 kr. til at dække denne

ekstra udgift.
Alternativet er, at museet

standser arbejdet for at få tid
til de arkæologiske undersø-
gelser. Det har museet en lov-
hjemlet ret til. Men man vii
heist undgå at bruge denne
ret, fordi det vii forsinke gra-
ve-arbejdet yderligere. (ch-r)
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