Udgravningerne pA Torvet har afsløret en voldgrav fra 1100-tallet. Fundet kan tyde pa, at der har ligget en velbefæstet gård, måske endda en kongsgård, pa stedet.
billedet afgrænser arkæologerne på Torvet voldgravens omfang. Fra venstre er det Jette Linaa, Karen Riis, Johannes Eskerod, Conni Timmermann, Hans Mikkelsen
(i forgrunden), Stig B. Moller og Ann Bech Pedersen. (Foto: Jan Høst-Aaris)

Stort møntfund på Torvet
Ikke færre end 240
mønter er blevet fundet under de seneste
måneders udgravninger pa Torvet i Horsens.
- Det dokumenterer
meget Mart, at Torvet
virkelig var et sted,
hvor der blev handlet i
1400-tallets Horsens, siger arkæolog Hans
Mikkelsen, som leder
udgravningerne.
Mønterne har specielt
været talrige pa arealerne helt op
mod Vor Frelsers kirke.
- Her har vi også fundet
kampesten og murstens-fundamenter, som viser, at han-

delsboderne dengang la klinet
op ad kirke-muren, siger Hans
Mikkelsen.
Udgravningerne tidligere
pa 'året viste også spor af boder, hvor den nye pølsevogn
nu er opført.

Mindre tory
Dermed begynder en klar
afgrænsning af fortidens torv
at tegne sig. Mod nord og syd
har boderne sat grænsen, mod
vest en stor stenbygning, som
rager et stykke ind pa den
nuværende torveplads.
yh13ar0-ltsåevæond
mindre end nutidens.
Sommerens udgravninger
har ikke kun bragt masser af
mønter frem. Der er også fundet potteskår, jerngenstande,

træ og læder. Keramikken behandles pa Horsens Museum,
mens metal, træ og læder er
til konservering i Kolding.
- Efterhånden er det vel
over 100 kilo, vi har sendt til
Kolding, siger Hans Mikkelsen.
Konserveringen tager sin
tid. Forst for nylig er nogle
mønter, som gik afsted i
forået,kmilbag.
Udgravningerne pa Torvet
fortsætter til midten af september. Da skal arkæologerne
og deres mange hjmlpere være
færdige.

Maskin-hjælp
I øjeblikket far de assistance af en gravemaskine. Det er
ikke et redskab, arkæologerne

tager i brug uden grundige
overvejelser, forst og fremmest fordi maskinen ikke kan
grave så forsigtigt, som det ofte er påkrævet for at sikre, at
vigtige fund ikke gar tabt.
Men de steder, hvor der nu
graves med maskine, er
arkæologerne forholdsvis sikre
pa, at der ikke gemmer sig de
store sjældenheder. Desuden
er der tiden at tage hensyn til.
Med midten af september som
sidste frist for
undersøgl-hatdembliv
færdig.

Mange frivillige
Sommeren igennem har de
to arkæologer og syv-otte
arkæologi-studerende, som har
været fast knyttet til udgrav-

ningerne, fået hjælp fra en
stor gruppe frivillige.
- Da det var varmt og ferietid, havde vi tit syv-otte frivillige pa pladsen, fortæller
Hans Mikkelsen. Nu er tallet
mindre, men tre-fire stykker
bliver det ofte til.
I den kommende weekend
indtages pladsen af 15-20
medlemmer fra Flintøksen,
den amatør-arkæologiske forening for Vejle amt. Foreningen har allerede brugt en
weekend pa Torvet, og det
gentager man altså nu.
- For os er det rart med de
frivillige hjælpere, siger Hans
Mikkelsen. Dels udfører de et
kontant og kyndigt stykke arbejde, dels sikrer de os en kontakt til byens borgere, som ellers er svær at etablere. (ch-r)

