
Arkæologerne Hans
Mikkelsen og Jurgen
Smidt-Jensen er nu
gået indendøre for at få
overblik over de sidste
10 måneders udgrav-
ninger i Søndergade og
på Torvet i Horsens.

Foreløbig har de resten af
året til opgaven. Men det rk-
ker næppe. Der er meget at få
hold ph og store rapporter at
skrive.

Og forude venter nye ud-
gravninger. Omlægningen af
Søndergades vestlige halvdel
skal efter planerne starte i ja-
nuar, og så skal arkæologerne
vre med igen.

Allerede nu ligger det fast,
at udgravingerne omkring
Vor Frelsers kirke rokker
kraftigt ved den hidtidige me-
ning om kirkens alder.

Ud fra de stilhistoriske
trek i bygningen er den blevet
dateret til ca. 1225.

- Det holder nok for kirke-
skibets og korets vedkommen-
de, siger Jørgen Smidt-Jen-
sen. Men vores udgravninger
har vist, at sideskibene, tårnet
og stræbepillerne er bygget
senere, d.v.s. i første halvdel
af 1300-tallet. På samme tid er
det våbenhus, vi fandt spor af,
også opført.

Markante aendringer
Efterhånden som undersø-

gelserne på Torvet er skredet
frem, er det blevet mere og
mere Mart, at der er sket mar-
kante ndringer i Horsens i
1300-tallets første halvdel.

Den tore voldgrav, der har
Oa over den nuværende tor-
veplads, er blevet dækket til
og kirken udvidet. Samtidig er
den store voldgrav, som har
gået rundt om bymidten, ble-
vet etableret og byens grund-
plan med Søndergade, Nørre-
gade og Kattesund skabt.

- Vi kan endnu ikke sige no-

Rokker ved
alderen pa
Vor Frelsers

Arkæologerne er gået indendøre for at lave rapporter
get sikkert, men en forklaring
kan vre, at kongen har be-
sluttet at lægge Horsens by
om til en lille hansestad - han-
delsby - efter nordtysk forbil-
lede, siger Jørgen Smidt-Jen-
sen. Måske er det også ham,
som har finansieret ombyg-
ningen af kirken, for vi ved, at
kirken tiihørte kongen. Han
forrede den nemlig til joha-
nitter-munkene omkring
1360.
Øst for koret dukkede der
under udgravningerne spor
frem af et fundament.

- Det tyder på, at et store
kor har vret planlagt, men af
en eller anden grund er det
ikke blevet bygget.
Også de spor af en gammel
trkirke, som arkæologerne
en overgang mente at have
fundet, smuldrede.

- Det blev kun til et enkelt
stolpehul, og det er ikke nok
til at sige noget som heist,
konstaterer Jørgen Smidt-
Jensen. (ch-r)

Arkæologerne håbede en overgang på at sommerens udgrav-
ninger på Torvet ville fastslå at der har været en trækirke for
den nuværende Vor Frelsers kirke. Men det ene stolpehul, der
er fundet, er ikke nok til at sige noget som heist. (Arkovfoto:
Povl Klaysen)
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