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Byens formentlig ældste kirke, sognekirken Vor Frue 
Kirke, er kun yderst sparsomt omtalt i de skriftlige kil-
der og endnu ikke med sikkerhed påvist arkæologisk. 
Bestemmelsen af bygningens identitet, placering og 
alder har følgelig været stærkt omdiskuteret.1 Alt ta-
ler dog for, at byens sognekirke skal identificeres med 
kirken ved det senere johanniterkloster (jfr. s. 5349f.). 
Formentlig har dens placering været i umiddelbar nær-
hed af dette, dvs. i den østlige del af den middelalder-
lige bebyggelse, det nuværende Stjernholmkvarter (fig. 
1, jfr. også fig. 3 og 5, s. 5351 og 5373). I det følgende 
vil kirken derfor blive beskrevet sammen med johan-
niterklostret. Kirken var viet Vor Frue, som det fremgår 
af fire omtaler fra tidsrummet 1418-1540. Den må dog 
også have båret en indvielse til S. Hans (jfr. også DK 
Odense 1221) i lighed med klostret, der 1480 betegnes 
som Den hellige Jomfru Marias Hospital af S. Johannes 
Jerusalems (orden), jfr. ndf.

Sognekirken og klostrets historie i middelalderen. Der 
kendes ikke omtaler af Vor Frue Kirke fra tiden 
før den annekteredes af johanniterordenen. Kir-
ken (»ecclesia b. Marie virginis«) er tidligst nævnt 
1418, med status af sognekirke, sammen med S. 
Jakobs Kapel (S. Ibs Kapel, senere Vor Frelsers 
Kirke) i den pavelige stadfæstelse af begge insti-
tutioners overdragelse til johanniterne i Antvor-
skov Kloster i henhold til en 67 år ældre bestem-
melse (dvs. fra 1351) (jfr. også s. 5348f., 5367).2 Af 
stadfæstelsen fremgik samtidig, at Vor Frue Kirke 
ligesom S. Ibs Kapel var en kongelig grundlæg-
gelse og stod under kongens (på daværende tids-
punkt Valdemar Atterdags) patronat. Endvidere at 
(embederne ved) de to institutioner i 1351 var 
vakante, måske som følge af pestens hærgen i 
årene forinden.
 Sognekirken lå uden for den egentlige by, for-
mentlig i forbindelse med en kongsgård, om end 
en sådan ikke er påvist (jfr. s. 5348).3 Overdragel-
sen af de to kirker til johanniterne må være sket 
i forbindelse med etableringen, i øvrigt relativt 
sent i ordenens hjemlige historie, af et kloster i 
Horsens som en datterstiftelse fra Antvorskov, 
udstyret med de omtalte kirker, hvoraf Vor Frue 
Kirke som sognekirke var overordnet filialen, S. 
Ibs Kapel.4 At johanniterne således etablerede sig 

økonomisk ved at overtage eksisterende kirkelige 
institutioner og samtidig påtog sig sjælesorgen for 
en ældre menighed, var langt fra ualmindeligt (jfr. 
også DK Ribe 831, 848; Odense 1221). Forment-
lig havde den lokale forstander ansvaret for den 
kirkelige betjening.5 I 1360 optrådte Bernhard, 
‘sognepræst ved kirken i Horsens’, som vidne ved 
et retsmøde. Han er muligvis identisk med den 
Bernhard, ‘forstander for vort hus i Horsens’, der 
1390 nævnes af prioren ved Antvorskov – den 
tidligste sikre omtale af johanniterklostret i Hor-
sens.6 1438 omtales ‘konventbrødrene’ i S. Hans 
Kloster.7 Blandt forstanderne, som fra slutningen 
af 1400’erne betegnedes priorer, kendes Jens Poul-
sen, omtalt 1492 og atter 1497 som præst og prior 
i S. Hans Kloster i Horsens,8 og Mads Knudsen, 
der 1508 optrådte som vidne ved en skifteforret-
ning.9 Udviklingen fra et hus under Antvorskovs 
styrelse til et egentligt johanniterkloster kan dog 
ikke følges nærmere.10 Institutionen, der også be-
tegnedes Korsbrødregården, tjente som opholds-
sted for besøgende konger, et vidnesbyrd om jo-
hanniternes fremtrædende position i byen.11

 Det fremgår af en opgørelse 1575 over klostrets 
godsbesiddelser, at det på dette tidspunkt ejede 
ganske meget gods rundt om i Jylland, men der 
vides ikke meget om tidspunkt og omstændighe-
der for de konkrete erhvervelser.12 Højst sandsyn-
lig er hovedparten dog tilkommet før reforma-
tionen.13 Alligevel var klostrets skatteværdi under 
Christian II og Frederik I kun takseret til 1/15 af 
Antvorskovs og halvdelen af det tilsvarende for 
johanniterklostret i Odense.14 1438 fik brødrene 
fuldmagt fra Antvorskov til et mageskifte med 
Øm Kloster,15 og 1525 gennemførtes et mage-
skifte mellem ‘prioren i Horsens’ og biskop Ove 
Bille i Århus om en gård i Hundslund.16 Klostret 
har formentlig også ejet både jorder og bygnin-
ger ved og i Horsens. Til besiddelserne, der fulgte 
godset under senere ejere efter reformationen, 
hørte antagelig ‘Priors Løkke’ nord for byen 
mod Hansted Å, engdraget ‘Gåseholmen’ sydvest 
for byen lige ved ‘adelvejen’, dvs. indfaldsvejen 
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til byen, samt et par haver og en løkke vest og 
syd for Stjernholm.17 Dertil kom rettighederne 
til en ‘vejrmølle’, der stod på Steglebjerg uden 
for byen og var skænket johanniterne ‘af tidligere 
konger’.18 Endvidere synes klostret at have haft 
en særlig forbindelse til byens S. Jørgensgård (jfr. 
s. 5352, 6147).
 Johanniterne betænktes jævnligt i adelige testa
menter, første gang 1396, da væbner Ove Åstredsen 
gav 1 mark sølv til ‘brødrene i S. Hans Kloster’.19 
1456 betænkte Niels Pedersen Gyldenstier ne til 
Ågård institutionen med 2 skilling grot,20 mens 
Anders Skeel, dekan ved domkapitlet i Ribe, i 
1459 skænkede ‘S. Johannes hus i Horsens’ en 
større gave i form af en gård i Hygum med den 
begrundelse, at han og hans forældre længe havde 
lejet gods af samme.21 1509 gav Kirstine Eriks-
datter Rosenkrantz 1 rhinsk gylden til prioren 
i Horsens,22 ligesom både Mogens Gøye 1514 
og Christen Skram til Urup 1519 betænkte jo-
hanniterne på linje med byens øvrige kirkelige 
institutioner. Disse to sidste donationer omtales 
særligt ndf.
 Et væsentligt indgreb, ikke bare i kirkens og 
klostrets forhold, men i hele byens liv skete 1480 
(jfr. s. 5352, 5368). D.å. omtales Vor Frue Kirke 
atter direkte i et pavebrev, tillige med forstande-
ren (»præceptor«) for Vor Frue Hospital og jo-
hanniterklostret uden for Horsens by (»b. Marie 
virginis hospitalis s. Johannis Jerusolimitani ex-
tra opidum Horsens«).23 I brevet bevilges, at den 
kirkelige betjening af sognefolket må overflyt-
tes fra Vor Frue Kirke til S. Ibs Kapel på byens 
torv på grund af faren for sørøverangreb på den 
ubeskyttede by i kirketiden. Det fremgår utve-
tydigt, at Vor Frue Kirke og johanniterklostret lå 
uden for Horsens by, og anmodningen, som pa-
ven imødekom, blev motiveret med netop dette 
forhold. Således havde sognebørnene ‘en ikke 
ringe ulejlighed’, når de skulle høre messe eller 
modtage andre kirkelige sakramenter. Ydermere 
var byen blotlagt for forbipasserende ‘røvere og 
pirater’, som vidste eller opdagede, at byen var 
tom, mens indbyggere og andre sognebørn over-
værede gudstjenesten i sognekirken. Hvis sjæle-
sorgen for fremtiden i stedet blev udøvet fra det 
centralt beliggende S. Ibs Kapel, ville ‘førnævnte 

indbyggeres bekvemmelighed imødekommes og 
førnævnte farer undgås’.24 Hvorvidt der lå an-
dre, uudtalte motiver bag ønsket om at henlægge 
gudstjenesten hertil, kan ikke afgøres. Af betyd-
ning kan dog meget vel have været det forhold, at 
Vor Frelsers Kirke i bymidten på dette tidspunkt 
fremstod gennemgribende istandsat og moderni-
seret, efter at en brand o. 1450 havde tilføjet byg-
ningen svære skader (jfr. s. 5385, 5441ff., 5484).
 Fra 1480 var Vor Frue Kirkes funktioner såle-
des væsentlig reduceret. Ikke desto mindre ind-
ledtes kort efter byggearbejder ved klostret, be-
vidnet i en testamentarisk donation fra Mogens 
Gøye 1514. Gaven var beregnet til at »vd øge i 
den nye Kirche som nu staar i bygning«.25 Om-
talen af ‘den nye kirke’ kan principielt referere til 
opførelsen af en helt ny klosterkirke, men i be-
tragtning af den tidligere sognekirkes siden 1480 
begrænsede funktioner er det mere nærliggende 
at opfatte bidraget som hjælp til en igangværende 
om- eller udbygning af den eksisterende kirke.26 
Det er ikke utænkeligt, at johanniterne efter den 
store istandsættelse af Vor Frelsers Kirke ønske-
de at modernisere den ældre kirke ved klostret, 
således at også den fremstod som en passende 
markør af ordenens status (jfr. s. 5352). I sin sen-
fase formåede klostret da også stadig at tiltrække 
adelige stiftere. Herom vidner den ovf. nævnte 
donation på 40 mk. fra Christen Skram til Urup, 
skænket til »wor frue kÿrke i horsens«, hvor han 
udvalgte sig sin begravelse.27 Til pengegaven fø-
jedes andre donationer til prioren og præsterne 
samme sted. At der her utvivlsomt hentydes til 
johanniterklostrets kirke, bekræftes af en omtale 
fra århundredets sidste del. Heri nævnes, hvordan 
de jordiske rester af Christen Skram og hans to 
hustruer, Mette Timmesdatter Rosenkrantz og 
Anne Knudsdatter Reventlow (†o. 1507), alle 
af førstnævntes søn, Peder Skram, blev optaget 
(fra deres grave) og overført til Østbirk Kirke, da 
klostret (»Korsbrødre Kloster«) blev ødelagt (jfr. 
s. 4504, 5350).28 Dermed hentydes sandsynligvis 
til den senere nedbrydning af kirken 1540 (jfr. 
ndf.). Samtidig kan det være en indirekte bekræf-
telse af, at nybyggeriet ved århundredets begyn-
delse havde karakter af en om- eller udbygning. 
Christen Skram havde således næppe valgt sig en 
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begravelse i den gamle kirke, hvis en ny og præg-
tigere bygning umiddelbart forinden var opført 
på klostrets grund.
 Tiden omkring reformationen. I det urolige år 
1532, da gråbrødrene i Horsens blev tvunget 
til at forlade deres kloster (jfr. s. 5353 og 5655), 
klagede prioren over ‘uden dom og ret’ at være 
frataget ‘nogle gårde og gods’.29 Kongen udsted-
te derfor et beskærmelsesbrev for klostret, idet 
han pålagde rigshofmester Mogens Gøye at tage 
klostret under sin beskyttelse, indtil han selv per-
sonligt kunne komme til stede.30 To år forinden, 
1530, havde klostret i øvrigt indgået et mage-
skifte med Mogens Gøye, der, som det fremgår 
af hans ovf. nævnte testamente, allerede tidligere 
havde markeret en personlig interesse i institu-
tionen.31 1537 pantsatte Christian III klostret 
til Oluf Munk, og i de følgende årtier var det i 
skiftende adeliges pant.32 Pantet omfattede dog 
kun klostrets indtægter, idet kongen fortsat havde 
råderet over ejendomme, som ingen indkomster 
gav, jfr. ndf. Hvornår munkene forlod klostret, er 
uvist.33 Endnu 1537 nævnes, hvordan hr. Anders 

Kroghe, den vel sidste præst ved kirken, fik lov-
ning på embedet i Stouby Kirke (Vejle Amt) med 
annekset Vrigsted mod at overlade kronen de ret-
tigheder, han havde til klostret, ‘dog den reforma-
tion deri uforkrænket’.34

 1540, samme år, som byen blev hærget af en 
storbrand (jfr. s. 5352), tillod Christian III bor-
gerne at nedbryde ‘den gamle kirke, som kaldes 
Vor Frue Kirke og nyde kalk, sten, klokker, tøm-
mer og anden del til hjælp til at opbygge deres 
sognekirke (siden 1532 Gråbrødre Klosterkirke) 
med’.35 Genbrugte bygningsmaterialer i form af 
udhugne granitsten i Klosterkirken, kan muligvis 
hidrøre herfra (s. 5745f.), mens klokkerne nok 
snarere er blevet ophængt i tårnet ved Vor Frelsers 
Kirke (s. 5560). Sognets gamle døbefont havde 
måske allerede før 1540 fundet vej til den mid-
lertidige sognekirke, Vor Frelsers, men må efter 
det kirkelige systemskifte atter være blevet flyttet, 
da til Klosterkirken (s. 5792). 1542 lagde kongen 
klostrets hospital, et stenhus på klostergrunden, 
‘som de syge nu ligge i’ ind under det nyopret-
tede hospital i Århus.36 Bygningen, der lå ‘på S. 
Hans Klosters kirkegård sønden for kirken imod 
stranden’, er antagelig blevet nedrevet efter omor-
ganiseringen af byens hospitalsvæsen o. 1560, jfr. 
s. 6136 og ndf. 1570 fik Holger Rosenkrantz til 
Boller, der siden 1568 havde haft klostret i pant, 
befaling til at levere noget gammelt, udtjent in-
ventar, han havde modtaget fra S. Hans Kloster, 
til hospitalet i Horsens.37 Heriblandt kan princi-
pielt også have været inventar fra klostrets kirke 
(jfr. s. 6062). 1575 erhvervede han klostret som 
sin ejendom med tilliggende gods, specificeret 
som ‘bygning, kirke og kirkegård’.38 Når kirken 
endnu nævnes her, kan det muligvis sluttes, at den 
trods det kongelige tilbud endnu ikke var totalt 
nedrevet på dette tidspunkt, jfr. også ndf. Holger 
Rosenkrantz døde kort efter, men enken, den 
energiske Karen Gyldenstierne, lod klostret om-
bygge og navnet forandre til Stjernholm Slot(jfr. s. 
5354).39 1616 blev Stjernholm solgt til Christian 
IV og fungerede herefter som sæde for lensman-
den over Skanderborg len til 1661, hvorefter det 
atter overgik til privateje.40 1670 erhvervedes det 
af landmarskal J. W. von Bülow, der efterfølgende 
lod det forfaldne slot nedrive og byggemateria-

Fig. 2. Stjernholm Slot, set fra nord. Udsnit af bykort 
fra Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677, jfr. s. 
5353 fig. 4. – Stjernholm Castle, seen from the north. Detail 
of town map 1677. Cf. p. 5353 fig. 4.
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lerne benytte til genopførelsen af Bygholm Slot 
vest for Horsens (s.d.).41 1755 stod kun en »Bonde 
Hytte« på stedet.42

 Beliggenhed og anlæg. Johanniterklostret lå sydøst 
for middelalderbyens kerne, nær havnen og tæt 
ved Gråbrødreklostret, men i modsætning til det-
te uden for de middelalderlige volde. Som nævnt 
ovf. er kirken i kilderne alene lokaliseret i forhold 
til klostrets sygehus, nævnt 1542 som værende på 
kirkegården syd for kirken imod stranden, dvs. ned 
mod åen (om arkæologiske vidnesbyrd, jfr. ndf.). 
Til gengæld kendes Stjernholms, dvs. det tidligere 
klosters, omtrentlige placering og udformning fra 
samtidige rgsk. og fra Resens byprospekt (fig. 2). 
En synsforretning, foretaget 1645 efter Torstens-
sonkrigens ødelæggelser, beskrev Stjernholm som 
et firefløjet hovedanlæg i to stokværk omkring en 
borggård; ved den vestre side endvidere et »spir 
eller karnap« (d.e. tårn(?)) med blyklædt, svunget 
spir.43 Beskrivelsen harmonerer nogenlunde med 
Resens prospekt (fig. 2), der viser et anlæg med 
tre sammenbyggede fløje (mod øst, syd og vest) 
omkring en borggård. Mod nord ses muligvis re-
sterne af en ruineret nordfløj, og ved vestsiden af 
denne et spirprydet tårn. Det bemærkes i øvrigt, 
at der på nordmuren er angivet et antal stræbe-
piller, regelmæssigt anbragt på begge sider af en 
dør eller åbning. På denne baggrund kan det ikke 
fuldstændig udelukkes, at såvel tårnet som muren 
kunne udgøre endnu bevarede reminiscenser af 
Vor Frue Kirke, der således har udgjort den nord-
lige del af Klosteranlægget (sml. dog med de ar-
kæologiske undersøgelser ndf.). Kirken kan dog 
også have udgjort klostrets sydfløj (jfr. bl.a. Ant-
vorskov, DK Sorø 606ff.) eller have stået som en 
selvstændig bygning (jfr. DK Odense 1221ff.) på 
anlæggets sydlige område mellem klosterfløjene 
og det ovf. omtalte sygehus.44 Under alle omstæn-
digheder har et tårn til kirkens klokker antagelig 
udgjort en fremtrædende del af bygningen.
 Syd for kirken og klostret strakte kirkegården sig 
ned mod åen, og fund af grave bevidner, at den 
har været i brug i middelalderen (jfr. ndf.). Mu-
ligvis har sognekirken endvidere haft en filialkir-
kegård, »Jomfru Mariæ Kirkegaard«, beliggende i 
bymidten ved Vor Frelsers Kirke (s. 5350, 5377). 
På kirkegården lå et sygehus, et stenhus, der 1542 

blev overdraget til det nyoprettede hospital i År-
hus.45 I lighed med bl.a. sygehuset ved S. Hans 
Kloster i Odense (DK Odense 1232) kan dette 
også principielt have rummet et †kapel.
 Arkæologiske undersøgelser. I 1800’ernes sidste år-
tier blev Stjernholmområdet bebygget med bo-
ligkvarterer. Der er foretaget punktudgravninger 
på arealet, men en systematisk undersøgelse af et 
større sammenhængende område har endnu ikke 
været mulig. Ved en kun sparsomt dokumen-
teret udgravning til en vandledning 1875 kon-
stateredes fundamenter med store munkesten af 
en nord-syd orienteret bygning på den sydligste 
del af Stjernholms grund ved havnen, muligvis 
hidrørende det omtalte sygehus.46 Det samtidige 
fund af murede grave, til dels med særskilt ho-
vedrum, dvs. fra tiden før o. 1300, kan tolkes som 
vidnesbyrd om sognekirkens (og den tilhørende 
kirkegårds) tilstedeværelse på området før klo-
strets grundlæggelse. Hertil kom andre, deraf én 
væsentlig ældre, iagttagelser af grave, skeletter og 
brudstykker af kister i samme terræn.47 En tøn-
deformet granitsten (fig. 3), 45 cm høj, med en 12 
cm dyb udhugning i den ene ende og et fordybet 
ligearmet kors på yderfladen, blev o. 1923 fundet 
i jorden i området (Ole Wormsgade 12). Stenen 
(HOM inv. nr. 1878) kan muligvis tolkes som et 
vievandskar, i givet fald da eventuelt hidrørende 

Fig. 3. Vievandskar(?) (s. 6140). I Horsens Museum. 
Anders Horsbøl Nielsen fot. 2005. – Aspersoria(?).
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fra Vor Frue Kirke. Senest er 2002 afdækket et ca. 
9 m langt, 1,2-1,6 m bredt, øst-vest-orienteret 
fundamentsforløb med en stræbepille på sydsiden 
samt i alt 61 grave. Selve fundamentet, der var af 
kamp iblandet mindre sten, heriblandt en fråd-
sten, var opført hen over nogle af gravene, der 
i øvrigt konstateredes både nord og syd herfor. 
Over fundamentet lå tegl- og mørtelbrokker fra 
munkesten og munke-nonne tagsten, som må 
stamme fra murens nedrivning. Fundamentet må 
have båret en kraftig bygning, måske i to stok-
værk (muligvis det senere Stjernholm Slots nord- 
eller sydfløj), men lader sig ikke nærmere datere 
til tiden før eller efter klostrets nedlæggelse.48
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gangspunkt i beretningen om Jomfru Mariæ Kirke-
gårds omdannelse til torv 1575 (jfr. s. 5377), at Vor Frue 
og Vor Frelsers Kirker var en og samme institution og 
bygning, der blot havde ændret navn. 1911 inddrog 
Johs. Malling et pavebrev fra 1480 (ActaPont IV, nr. 
2779 (19. april 1480)), der udtrykkeligt nævner begge 
kirker, i debatten og foreslog, at Vor Frue havde ligget 
ved Torvets sydside, se Johs. Malling, »Har der existeret 
en Frue Kirke i Horsens?«, ÅrbÅrhSt 1911, 37ff. Siden 
fulgte to bidrag fra amatørarkæologen Aage Simon-
sen i ÅrbÅrhSt 1926, 124ff. og smst. 1931, 127ff., der 
foreslog, at Vor Frue Kirke var identisk med kirken i 
Helligåndshuset, beliggende på en grund sydvest for 
Vor Frelsers Kirke, hvor byens gamle rådhus senere var 
rejst. Indlæggene udløste en heftig meningsudveks-
ling mellem de lokalhistorisk interesserede debattører 
Vilh. Marstrand, H. U. Ramsing, Aage Simonsen og 
L. Vesten i ÅrbÅrhSt 1930-36 (jfr. litteraturoversigten 
ovf.). 1952 gjorde lokalhistorikeren Svend Aage Bay 
status over den hidtidige forskning og fremkom med 
en ny vurdering af de kirkelige forhold i middelalde-
rens Horsens, jfr. Bay 1952. Med afsæt i et nyudgivet 
pavebrev fra 1418 (ActaPont VII, nr. 5681 (23. marts 
1418)), som allerede Otto Norn 1948 havde inddra-
get i diskussionen (jfr. s. 5360, note 11), argumente-
rede han overbevisende for sammenknytningen af Vor 
Frue Kirke og S. Hans Kloster. Synspunktet blev 1977 
imødegået af en gruppe unge arkæologer, der mente, 
at kirken snarere havde ligget inde i byen ved Hellig-
åndshuset (s.d.). Gruppen genoptog således Simonsens 
tese fra 1926, jfr. ovf. og Claus Andreasen, Thomas W. 
Lassen, Per Kristian Madsen og Ole Schiørring, »Hor-
sens – en middelalderbys udvikling«, hikuin 3, 1977, 
43ff. Deres komplicerede teori, der bl.a. opererer med 
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tilstedeværelsen af to Vor Frue Kirker i og ved Horsens, 
kan dog ikke opretholdes, jfr. s. 5349ff. og Bay 1985.
2 ActaPont VII, nr. 5681 (23. marts 1418).
3 Jfr. også Ebbe Nyborg »Kirke og sogn i højmid-
delalderens by«, Middelalderen (Danske Bystudier 1), 
Søren Bitsch Christensen (red.), Århus 2004, 140f., 
der vurderer, at en relativ sen byudvikling gjorde det 
muligt for kirken uden for byen (eventuelt styrket 
ved dens kongelige grundlæggelse) at etablere og 
fastholde sognerettighederne i perioden efter 1200, 
hvor grundlæggelsen af nye sognekirker var blevet 
vanskelig.
4 Af de øvrige danske johanniterklostre, Antvorskov, 
Lund, Odense, Viborg, Ribe og Dueholm på Mors, 
var kun sidstnævnte grundlagt senere end klostret i 
Horsens (o. 1370). Tidspunktet for nygrundlæggelsen 
i Horsens kan antagelig betragtes i lyset af de aktuelle 
politiske begivenheder. I 1340’erne havde sjællandske 
kirker og klostre ydet Valdemar Atterdag betydelige 
midler til generhvervelse af riget, og 1347 var kon-
gen på pilgrimsrejse til Det Hellige Land, hvor han 
lod sig slå til ridder af Kristi Grav. Om johanniterorde-
nen generelt, jfr. også Jarl Gallén og Troels Dahlerup i 
KultHistLeks 600ff.; Erik Reitzel-Nielsen, Johanniteror
denens historie I, Kbh. 1984, 142ff.
5 Jordegods, erhvervet af johanniterne i Antvorskov, 
blev bestyret af en lokalt anbragt ordensbroder, der 
også forestod gudstjenesten i en eventuel sognekirke 
i ordenens besiddelse, jfr. Vilh. Lorenzen, De danske 
Johanniterklostres Bygningshistorie, Kbh. 1927, 7; Reitzel
Nielsen (note 4) 149f.
6 DiplDan 3, V, nr. 336 (17. juni 1360); 4, IV, nr. 208 
(20. april 1390). Hvis der er tale om én og samme 
person, kan betegnelsen ‘forstander’ (»commendator«) 
1390 i modsætning til den ældre, mindre agtværdige 
titel, ‘sognepræst’ (»rector ecclesie«) antyde, at klostret 
er blevet etableret inden for tidsrummet 1360-90, jfr. 
herfor Bay 1985 9.
7 Prioren i Antvorskov gav brødrene fuldmagt til at 
gennemføre et mageskifte med Øm Kloster, jfr. brev-
udtog i ÆldDaArkReg I, 173.
8 Repert II, nr. 7094 (27. marts 1492), nr. 8496b (20. 
dec. 1497).
9 Repert II, nr. 11079-80 (25. aug. 1508).
10 De lokale johanniterhuse organiseredes efterhånden 
som egentlige klostre, f.eks. i Ribe (DK Ribe 848). 
Dog forblev enkelte under moderklostrets bestyrelse, 
således Nyborg. Forstanderne betegnedes kommenda-
torer, provisorer eller præceptorer, mod slutningen af 
middelalderen oftest priorer. Terminologien synes dog 
svingende og kan ikke alene angive stiftelsens status af 
hus eller kloster. Jfr. Lorenzen (note 5) 7; ReitzelNielsen 
(note 4) 149f.; KultHistLeks 604.
11 Jfr. Repert II, nr. 12923 (efter 25. febr. 1483), 6369 
(15. nov. 1488).
12 Jfr. Poul Rasmussen, »Jordegods, som tilhørte St. Hans 

kloster i Horsens 1536-1585«, ØJyHjemst 21, 1956, 66-
70, hvori findes en oversigt over klostrets jordegods 
1575, opgjort i forbindelse med kronens salg af klostret 
til Holger Rosenkrantz dette år.
13 Bay 1985 9.
14 Danmarks middelalderlige regnskaber 1, I, 262f., 268. Til 
sammenligning svarede Horsens By i øvrigt 700 mk. 
mod klostrets 100 mk.
15 Johanniterne skiftede to gårde i Elbæk og Gangsted 
samt en bod i Borgergade i Horsens mod et stykke 
jord ved Hansted Bro mellem Bygholm Mark og Hor-
sens Mark, som Øm Kloster havde i besiddelse. Jfr. brev-
udtog i ÆldDaArkReg I, 173.
16 Jfr. brevudtog i ÆldDaArkReg II, 142.
17 Jfr. Kronens Skøder I, 387f. i forbindelse med salget af 
Stjernholm gods 1616 til kongen fra Holger Rosen-
krantz og Karen Gyldenstiernes sidstlevende søn, Otte 
Christopher Rosenkrantz. Om Priors Løkke og Gåse-
holmen, jfr. også Fabricius (note 1) 118, 122f.
18 KancBrevb 1. juli 1592. Dette år klagede Karen Gyl-
denstierne, ejer af det tidligere kloster, over at bystyret 
havde solgt pladsen ‘Stegelbjerg’, hvor møllen havde 
stået, og hvor der nu var opført en bygning. Steglebjerg 
lå nordvest for byen, mellem byen og Hansted Å, jfr. 
Fabricius (note 1) 290.
19 Franciskanerne i byen fik 2 mk. sølv, mens ‘enhver 
af kirkerne’ fik 1 skilling grot. DiplDan 4, VI, nr. 9 (1. 
feb. 1396).
20 Byens øvrige kirker og klostre fik hver 1 skilling 
grot. DaMag 3, III, 299 (13. jan. 1456).
21 Vilhelm Samuel Skeel, Optegnelser om Familien Skeel, 
Kbh. 1871, 365.
22 Testator, der var datter af den tidligere ejer af hoved-
gården Boller syd for Horsens, Holger Eriksen Ro-
senkrantz, betænkte endvidere gråbrødrene og Hellig-
åndshuset, jfr. DaMag 1, VI, 187.
23 ActaPont IV, nr. 2779 (19. april 1480).
24 S. Ibs Kapel betegnedes i øvrigt herefter ‘kirke’, jfr. 
s. 5367.
25 Testamentet blev ikke effektueret. RA. Håndskrift
saml. I. Klevenfeldts saml. Pk. 26.
26 En radikal ombygning og udvidelse af en ældre sog-
nekirke ved et johanniterkloster gennemførtes således 
i løbet af 1400’erne ved S. Mikaels Kirke, senere S. 
Hans i Odense (DK Odense 1255).
27 Derefter følger donationer til byens øvrige kirkelige 
institutioner (Gråbrødreklostret, S. Jakobs Kirke, Hel-
ligåndshuset, S. Jørgensgården og Helligkors Kapel). 
S. Hans Kloster nævnes ikke direkte, men er under-
forstået ved Vor Frue Kirke og dennes personale. Jfr. 
afskrift i Jens Bircherods dagbøger (februar 1673) i 
KglBibl. NyKglSaml 1986c, 4º. Testamentet er publi-
ceret i Lars Bisgaard, Tjenesteideal og fromhedsideal. Stu
dier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder, Århus 
1988, 156.
28 DaMag 3, III, 82.
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29 Prioren i Horsens indgav klagen sammen med prio-
ren for Helligåndshuset i Randers. Frederik I.s Regi
stranter 469-70.
30 Frederik I.s Registranter 470. Med Mogens Gøye 
placerede Frederik I klostret under sin trofaste og lu-
thertro støttes varetægt. Mogens Gøye modtog under 
Frederik I flere andre klostre i forlening og spillede 
samtidig en hovedrolle i gråbrødrenes uddrivelse fra 
deres klostre.
31 Fru Eline Gøyes Jordebog, udg. A. Thiset, Kbh. 1892, 
389.
32 Fra 1546 hos Axel Nielsen Arenfeldt til Palsgård. 
I 1551 fik Hans Stygge tilladelse til at indløse pan-
tet, men overdragelsen blev udskudt til 1552, da Axel 
Nielsen ikke var blevet varskoet i tide og derfor havde 
nået at tilså klostrets jorder. Ved overdragelsen fradroges 
12 gårde og bol og en øde jord, som Axel Nielsen blev 
forlenet med. Jorderne indløstes siden af Hans Stygge. 
DaKancReg 29. aug. 1537; 20. juni 1546; 29. dec. 1547, 
6. jan. 1548; Kanc Brevb 13. og 15. maj 1551; o. 30. juni-
2. juli 1551; 28.-29. dec. 1551; 17. feb. 1554; 15. dec. 
1558; 2. maj 1560.
33 Det kan være sket o. 1547, da pantesummen for klo-
stret forhøjedes dette år, måske et udtryk for, at pan-
tehaveren ikke længere skulle sørge for brødrenes un-
derhold i klostret, jfr. Reitzel-Nielsen (note 4), II, 236; 
DaKancReg 29. dec. 1547, 6. jan. 1548.
34 DaKancReg 1537 (u.d.).
35 DaKancReg 28. juni 1540.
36 DaKancReg 29. april 1542.
37 KancBrevb 28. maj 1568; 9. april 1570; 3. april 1571; 
29. jan. 1575.
38 RA. DaKanc B 78. Jyske reg. I, 297b. Oplysningen 
er ikke medtaget i den trykte udgave af Kronens Skøder 
(s. 155).
39 Ombygningens omfang er ukendt. Karen Gyldenstier-
ne døde 1613 og blev begravet i »Horsens Kyrcke«, an-
tagelig Klosterkirken (s. 5893), jfr. også Elisabet Holst, 
»Som solen for andre små stjerner er. Karen Gylden-
stierne – en renæssancekvinde«, Svøbt i mår. Dansk Fol
kevisekultur 15501700, bd. 4: Lærdom og overtro, udg. 
Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus, 2002, 
9, 57f. Liget er uden tvivl senere overført til Uth Kirke, 

hvor ægtemanden lå begravet, og familiens gravmæle 
findes.
40 Om lenet og dets ejendomme, jfr. Hans H. Fussing, 
Stjernholm len 16031661. Studier i krongodsets forvalt
ning, Kbh. 1951.
41 Om Stjernholm, jfr. i øvrigt Fabricius (note 1) 375ff.
42 Rektor Jens Hansen’s Efterretning om Horsens 1755, udg. 
Thomas W. Lassen, Horsens 1978, 51. Ifølge HofmFund 
II 161 (1756) kunne der, ‘indtil for få år siden, på stedet 
ses nogle rudera af dette ældgamle slot, men for nær-
værende tid er deraf aldeles intet tilbage’. 
43 RA. DaKanc B 112. 1645-46. Akter ang. besigtigelser 
på lenene i Skåne, Bleking og Jylland. Jfr. også Fabricius 
(note 1) 375ff.
44 Lorenzen (note 5) 52, identificerer anlæggets sydfløj 
med kirken, dog alene på grundlag af ovf. nævnte syns-
forretning fra 1645, og nævner ikke Resens prospekt i 
argumentationen.
45 DaKancReg 29. april 1542.
46 Ifølge Fabricius (note 1) 123f., omfattede fundet »2 
Bygningsfundamenter, hver ca. 1 Alen i Gjennemsnit, 
15 Alen fra hinanden og strækkende sig fra Nord til 
Syd; Muurstenene vare de store saakaldte Munkeste-
ne«. Fundet, der blev gjort ud for afdøde skibsbygger 
Kjellerups ejendom, det nuv. Havnen 15, omtales kort-
fattet i Horsens Avis 28. sept. 1875.
47 Ifølge rektor Jens Hansen var der mellem og under 
grundstenene af det nedbrudte Stjernholm Slot fun-
det »en u-tallig Mængde Meniske been, Ja man kunde 
kiende deres klæder, som bortfalde i Muld, naar man 
rørde derved, hvilcket med mange Øyensynlig vidner 
her i byen kand bekræftes«. Jens Hansen (note 42), 51. 
Endnu en grav skal være fundet ved nedgravning af en 
gasledning 1894, jfr. udgravningsrapport, Horsens Mu-
seum ved Marie F. Klemensen, HOM j.nr. 1697, 4.
48 Udgravningerne foregik i to baggårde i Ole Worms-
gade 8-10. Udgravningsrapport (note 47) 7ff. Her knyt-
tes fundamentsmuren dog til omtalen i Mogens Gøyes 
testamente 1514 af ‘den nye kirke’, der var under opfø-
relse. Som anført ovf. er det imidlertid yderst usikkert, 
hvorvidt man på grundlag af denne kilde kan antage 
eksistensen af en selvstændig kirke foruden den ældre 
kirkebygning.
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History. The parish church Vor Frue Kirke (the 
Church of Our Lady), presumably the oldest 
church in the town, is only sparingly mentioned 
in the written sources and has still not been dem-
onstrated with any certainty archaeologically. It is 
mentioned for the first time in 1418 along with 
S. Jakobs Kapel (the St. James Chapel, later Vor 
Frelsers Kirke, the Church of Our Saviour) in a 
papal confirmation of the transfer of both institu-
tions to the Johannites in Antvorskov Monastery 
in accordance with a resolution that was 67 years 
older (i.e. from 1351). It appears that both insti-
tutions were Royal foundations. In 1480 there 
was an important change in the circumstances 
of the town, inasmuch as the Pope approved the 
transfer of the parish rights from Vor Frue Kirke 
to the town’s other Johannite church, Vor Frels-
ers Kirke on the square Torvet in the town cen-
tre. It is quite clear that Vor Frue Kirke and the 
Johannite monastery were outside the town of 
Horsens, and the change was motivated by this 
very fact, since the location of the church was 
inconvenient for the parishioners when they 
went to Mass. Furthermore, this exposed the 
townspeople to passing ‘robbers and pirates’. It 
is not known whether there were other unstated 
motives behind the wish to change the situation, 
but it may be significant that Vor Frelsers Kirke 
in the town centre appeared thoroughly refur-
nished and modernized after a fire around 1450. 
A bequest provides evidence that Vor Frue Kirke, 
despite its reduction to a monastery church, was 
rebuilt or expanded in the first decades of the 
sixteenth century. 
 The Reformation. After a complaint from the 
prior of the Johannite monastery in the year of 
religious discontent 1532 over being deprived of 
houses and goods, the King instated his Lutheran 
seneschal Mogens Gøye as the protector of the 

monastery. From 1537 on the revenues of the 
monastery were pawned to various noblemen, 
but we do not known when the monks aban-
doned it. In 1540, the same year as the town was 
ravaged by a large fire, the citizens were permitted 
to demolish Vor Frue Kirke and use the materials 
to rebuild their parish church, the former Francis-
can abbey church. However, it is uncertain when 
the church was demolished. In 1542 the hospital 
of the monastery was subordinated to the Gen-
eral Hospital in Århus. In 1575 the monastery 
was sold to the nobleman Holger Rosenkrantz, 
whose widow Karen Gyldenstierne had it rebuilt 
as the castle Stjernholm. In 1616 it was acquired 
once more by the King, Christian IV, after which 
it functioned as the seat of the Lord Lieutenant. 
After 1670 the castle was demolished.
 Location, features and archaeology. S. Hans Kloster 
lay east of the medieval town in the present-day 
Stjernholm neighbourhood. The placing of the 
church in the monastery grounds is uncertain, 
since in the written sources it is only localized in 
relation to the monastery infirmary, which was 
in the churchyard ‘south of the church towards 
the river’. Sources from the mid-1600s speak of 
a tower on the western side of the grounds, but 
whether this was the remains of the church can-
not be established. South of the church and the 
monastery lay the churchyard, and on this a stone 
house, which housed the above mentioned infir
mary. During the excavations in the southern part 
of the area at the end of the 1800s foundations 
of large medieval bricks (known as ‘monkstones’) 
were uncovered as well as brick graves. An ex-
cavation farther north on the grounds in 2002 
uncovered a foundation of fieldstone mixed with 
calcareous tufa as well as a total of 61 graves. The 
foundations must have borne a large building, but 
could not be dated more specifically.
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