
Sidste rest af en verdslig
middelalderbygning fjernes
De spidsbuehvælvede kælderrum under ejendommen Søndergade 41 
har antagelig været brugt som mødelokale for en horsensiansk fri-
murerloge omkring slutningen af 1700-tallet

kan man endnu se de gamle spidsbuehvælvinger. Nu forsvinder de og med dem den sidste rest 
af en middelalderlig bygning i Horsens.

Forretningen i den ene halvdel af 
e jendommen Søndergade 41 er  un-
der  ombygn ing ,  og  e t  l ed  i  denne  
modernisering er det, at gulvet 
sænkes, så indgangen kan komme 
til  at l i gge  i  p lan  med  f o r t ove t .  
De t  be tyder, at nogle middelalderlige 
sp idsbuehvælv inger  r ives  ned,  og  
derved forsvinder den sidste rest af 
en verds l ig  midde la lderbygn ing  i  
Horsens.
Museumsinspektør Bent Ousager, 

Horsens, beklager som fagmand ned-
rivningerne. Han mener ikke, at det 
var så nødvendigt: en fiks arkitekt 
kunne måske have udnyttet disse 
midde la lder l i ge  kælder rum.  Men  
sagen er blevet behandlet, og da man 
ikke har skønnet, at spidsbuehvæl-
vingerne burde bevares, må de nu 
ofres.

Mødelokale for 
frimurerlogen

En anden horsensianer som har 
været  optaget  a f  de gamle 
kælderrum, er guldsmed Valdemar 
Lind.

Som aktiv frimurer har han interes-
seret sig for sagen, idet han mener, 
a t  de  hvælvede lokaler  har  været  
brugt som mødelokaler for den 
ældste horsensianske frimurerloge.
Kælderrummene med de middelal-
der l ige  spidsbuehvælvinger  er  an-
tage l i g t  bygget  omkr ing  år  1500.  
De er ældre en ejendommens 
facade, som er opmuret omkring 1780. 
Porthammeren indeholder 
frimurersymboler, og det er udfra 
den kendsgerning, guldsmed Lind 
bygger sin formodning.
Dertil kommer, at lignende hvæl

v inge r  f and tes  under  den  anden  
halvdel af ejendommen, hvor lege-
tøjsforretningen USA nu har ti l  
huse. Disse blev fjernet ved en 
ombygning for nogle år s iden -  
dog først  efter at Nationalmuseet havde 
gjort optegnelser - og her fandt 
man inskr ip t i oner  på  væggene ,  
som ,  underbyggede loge-teorien.
Der er grund til at formode, at fri-
murerne i Horsens har brugt kælder-
lokalerne i perioden 1779-1794, 
hvore f ter  ordenen e f ter  a l  
sandsynl ighed for en t id er 
gledet ud, for så senere at opstå 
andetsteds. ma.
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