Udgravningerne viste
at der for 1000 ar siden
bleu handlet i gaden
Udgravningerne i Borgergade gjorde med et slag byen 200 år ældre
Udgravningerne i Borger-

gade har selvfølgelig givet
anledning til mange a rgrelser for de handlende i
gaden, men nu hvor det er
overstået, kan de være
stolte af, at de hører hjemme på en gade, hvor der er
blevet handlet belt tilbage
til vikingetiden
- Fire potteskår og et He
stykke kobber har føjet 200 år
til Horsens by's historie.
De fem minder fra fortiden

dukkede frem under udgravningerne.
- De er helt klart fra vikinge-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 pa, at Horsens er grundlagt som en handelsplads for vikingerne.

Veje i flere lag
Udgravningerne i Borgergade bragte ligeledes rester af

en flere hundrede år gammel
tr-vej frem i lyset.
Eller rettere: Fire-fern trveje.
- Gamle dages horsensianere har simpelthen bygget
vejene oven pa hinanden,
efterhånden som overfladen har
hvet sig, siger arkæolog
Hans Mikkelsen.
- Den ælv
dste ej er formentlig fra 1200-tallet, anslår Hans
Mikkelsen. Men det er et forsigtigt skøn. Vi bar taget
prø-veaft,somndil
undersøgelse, og det håber vi

kan give os en mere nøjagtig
datering.
Udgravningerne har også ud for Bikubens gamle lokaler
i Borgergade - fremdraget rester af et stenhus.
Det har vret en stor bygning. Den side, som er gravet
ud, er 10 meter bred. Huset
fortstter ind under bygningerne pa Borgergades nordre
side, og derfor kan størrelsen
pa den anden led ikke fastlgges. Men murenes tykkelse
mere end antyder, at det er et
hus med velhavende ejere,
som har ligget pa stedet.
Hans Mikkelsen daterer det
til slutningen af 1300-tallet eller starten af 1400-tallet.

Grubehuse
Halvanden meter under asfalten dukkede der også spor
frem af de såkaldte grube-huse.
I første omgang var museets folk forsigtige og nøjedes
med at sige, at der i hvert fald
var tale om spor fra 1100-tallet. I dette århundrede standsede man med at bygge grube-husene, der er karakteri-

Ulla Johansen, arkæologi-studerende og medhjælper pa udgravningerne i Horsens, med nogle af destykker træ , som er hentet op af
jorden. For århundreder siden var de del af en vej over det sumpede område ved Fugholm. (Foto: Lene Sorensen)
stiske ved, at gulvet er gravet
trekvart meter ned i jorden.
Nu har en grundigere
un-dersøgelse vist, at grube-husene er endnu

Var der en by?
- 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 blot, om der

allerede i vikingetiden har vret en egentlig Horsens by, eller om det er rester af en
stormands-gård, arkæologerne er
stødt i.

