600-årige frø dukker op
ved Erik Menveds borg
Nu gennemføres den længe ventede renovering af Slangebjerg i Bygholm Park i
Horsens
udføre et skrift, der bliver
lustreret, og som skal fortælle om borgens historie.
Det bliver Ole Schiørring ,
der kommer tile at stå som
forfatter af denne vejledning. Horsens kan fortælle
meget om sin fortid gennem
det gamle voldsted.

I 1983 besluttede
Kjørmeslauget i Horsens at be
tale en læ nge ønsket renovering af Erik Menveds
borg i Bygholm Park.
Lauget, der har Horsens
Sparekasse som sponsor,
har til formål at støtte kulturelle og historiske opgaver af både samfundsmæssig og lokal betydning. Nu er arbejdet i fuld
gang, og dermed får Horsens endnu en attraktion,
en ny - der er over 600 år
gammel.

Når det lag, der skal frilægge resterne af murvæ rket, skrælles af, vil der
dukke mange frø fra de
gamle lægeurter frem. De
har "sovet" i jorden gennem
de mange hundrede år, men
vil begynde at spire, når de
gennem renoveringen får
muligheden, og det vil sige,
at også naturen helt fra Erik
Menveds dage begynder at
røre på sig.
Det oplyser stadsgartner
Astrid Jørgensen, der sammen med museumsinspektør
Ole Schiørring, der er fredningsstyrelsens forlængede
arm, står for frilægningen.

Betydning
for turismen
Det siger sig selv, at attraktionen også vil få turistmæssig betydning, fordi der
er tale om noget væsentligt
fra 1300- tallet . Erik Menveds borg har haft
. stor be

Det store plateau
Borgbanken havde oprindelig et plateau på 900 kvadratmeter, og det gav plads
til det store bygningsanlæg.
Erik Menved lod det udføre
som tvangsarbejde. Han var
blevet slået af bondehæren
ved Kolding, og han samlede
derefter en stor hær, som
knuste "de Hatting-bønder".
Borgen blev et meget
stærkt anlæg, der blev bolig
for embedsmænd og byfogeder. På den tid ejede kongen
Horsens.
Borgen står i dag som et
monument fra middelalderen, og det er baggrunden
for, at man har ønsket at
gennemføre den omfattende
renovering.
Lokale folk er i gang med at rense op pa "bjerget", hvor 600 år gamle urter vil dukke frem.
(Foto: Lars Juul)
tydning for Horsens by.
Derfor gik man til Fredningsstyrelsen, med hvem
man har haft et godt samarbejde.
Horsens kommune har
været med til at fremme sagen, så man nu kan fjerne en
hel del af bevoksningen og
de græstørv , der ligger over
ruinerne. Det nuværende ar-

bejde udføres af
lv
angtidse ia beskæftigelsessekretariatet. Fra overfladen
fjernes der ca. 30 centimeter,
og det sker altsammen under
professionel ledelse.

Skrift om borgen
Museumsinspektør Ole
Schiørring oplyser, at det er

resterne af fundamenterne
fra nord- og østfløjen , der
frilægges.
Østfløjen
går tilbage til
Erik Menveds tid, mens
nordfløjen stammer fra Valdemar Atterdag, der døde
1375.
Sparekassens markedschef, Aksel Nielsen, oplyser, at Sparekassen vil lade

Færdig til marts
Stadsgartner Astrid Jørgensen tilføjer , at man vil
restaurere området omkring
højen. Meget vil blive rettet
op, og bevoksningen ændres, så der kan skabes en
helhed ud af voldstedet. Arbejdet ventes at kunne væ re
færdigt til marts. Fredningsstyrelsen vil formidle
en skiltning, og det bliver en
arkitekt Kjeld Borch Westh,
der skal føre tilsyn med frilæggelsen. (P.N.)

