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Danmarks Kirker, Århus

Helligåndshuset er tidligst nævnt 1509, da Kir-
stine Eriksdatter Rosenkrantz testamenterede et 
pund korn »til Heligesthuss« i Horsens.1 Institu-
tionen kan dog være væsentligt ældre.2 En omtale 
1468 af den »helgens gaard i Horszens« kan såle-
des referere hertil, men den kan lige så vel gælde 
hospitalet ved S. Hans Kloster (s. 6140).3 1519 be-
tænkte Christen Skram til Urup i sit testamente 
»then Helligandtz huss« med en ørtug rug.4 Hel-
ligåndshuset havde desuden indtægter af et ikke 
nærmere beskrevet godstilliggende (jfr. ndf.).
 Husets kirke eller kapel kendes fra omtaler 1532 
og 1541. Førstnævnte år ansøgte Axel Nielsen 
Rosenkrantz til Stensballe således Århusbispen 
Ove Bille om tilladelse til at erhverve en klokke 
i »then helligandtzs kirke wdi Horsens«. Anmod-
ningen blev afslået, da biskoppen ikke ville dis-
ponere over gaver, der var skænket af andre, men 
henviste Axel Nielsen til at forhandle med klok-
kens givere om sagen.5 Muligvis var institutionens 
kirkelige funktioner ophørt på dette tidspunkt. 
Dens sygehusvirksomhed synes overflødiggjort af 
planerne s.å. om at indrette et hospital i det ned-
lagte Gråbrødre Kloster (s. 5354 og 5655).6 1541 
omtales »Sancte spiritus capell«,7 da Helligåndshu-
set med gods, renter og rettigheder blev lagt ind 
under det almindelige hospital i Århus, der d.å. 
indrettedes i byens nedlagte dominikanerkloster 
(s. 1004, 1289ff.), og hvortil stiftelsens beboere 
også overførtes.8 Sammenlægningen var led i den 
landsdækkende reorganisering af den sociale for-
sorg, der fulgte efter reformationen, hvor de man-
ge små hospitalsstiftelser samledes i større, centrali-
serede enheder. Allerede 1560 lod Frederik II dog 
atter et hospital opføre i Horsens by (jfr. s. 6061).
 Helligåndshusets beliggenhed er ikke fastslået med 
sikkerhed. Oftest lå denne type institution i ud-
kanten af de middelalderlige byer.9 Fund af både 
murværk og grave på hjørnegrunden ved Sønder-
gade og Rådhusgade (tidl. Provstegyde), hvor byens 
tidligere rådhus lå, er i den lokalhistoriske litteratur 
blevet knyttet til de skriftlige vidnesbyrd om stif-
telsen.10 Således er udgravningen 1922 under selve 
rådhusbygningen af en aflang bygning og, inden 

for denne, af menneskeskeletter ‘i flere lag’, blevet 
tolket som resterne af Helligåndshusets kirke med 
tilhørende begravelser.11 Det skal dog understreges, 
at gravenes orientering afveg betydeligt fra byg-
ningens og derfor antagelig må opfattes som yngre 
end denne.12 Endvidere er fremdragningen 1938-
39 i haven syd for rådhuset af et antal murede grave 
med hovedrum13 (en type, som traditionelt dateres 
til før o. 1300) blevet knyttet til traditionen om 
Helligåndshuset og udlagt som støtte for en, dog 
ganske ubevislig, formodning om denne stiftelses 
høje alder.14 På det foreliggende grundlag må det 
betragtes som uafklaret, hvorvidt de omtalte arkæ-
ologiske fund skal knyttes til Helligåndshuset. Det 
kan således ikke udelukkes, at gravene snarere skal 
tolkes som tilhørende en annekskirkegård til byens 
sognekirke (jfr. s. 5351f).
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1 DaMag 1, VI, 1752, 187.
2 I Danmark omtales helligåndshuse fra anden halvdel 
af 1200’erne. De lå i byerne, hvor de fungerede som 

†KIRKE ELLER KAPEL I HELLIGÅNDSHUSET

417

†KIRKE ELLER KAPEL I HELLIGÅNDSHUSET



6146 HORSENS

hospitaler med pleje af fattige syge og gamle som de-
res primære opgave. Husene var indbyrdes uafhængige 
og havde ikke tilknytning til Helligåndsordenen eller 
andre ordener. Af de hen ved 30 kendte helligåndshuse 
fra det middelalderlige Danmark lagdes enkelte ind 
under Helligåndsordenen i sidste halvdel af 1400’erne, 
således Ålborg (1451), Nakskov (1470), København 
(1474), Fåborg (1478), Malmø (1480) og Randers 
(1489), jfr. J. Lindbæk og G. Stemann, DedanskeHel-
ligaandsklostre, Kbh. 1906; KultHistLeks VI, 407.
3 ÆldDaArkReg II, 155. Brevet, kendt i udtog, stadfæ-
ster en godsdonation fra Peder Nielsen.
4 Jfr. afskrift i Jens Bircherods dagbøger (februar 1673) i 
KglBibl. NyKglSaml 1986c, 4º. Testamentet er publice-
ret i Lars Bisgaard, Tjenesteidealogfromhedsideal.Studier
iadelenstænkemådeidansksenmiddelalder, Århus 1988, 
156. Også testamenterne efter Ove Åstredsen 1396, 
DiplDan 4, IV, nr. 9, og Niels Pedersen (Gyldenstierne) 
1456, DaMag 3, III, 297-300, kan have omfattet denne 
institution, jfr. s. 6138 med tilhørende noter 19-20.
5 A. Heise, FamilienRosenkrantz’sHistorieidet16deAar-
hundrede, Kbh. 1882, Diplomatariet 130. Axel Rosen-
krantz’ sognekirke, Vær, havde 1528 måttet afgive en 
klokke (jfr. s. 4894), men har tilsyneladende ikke opnå-
et at få Horsensklokken. Det er uvist, om klokken blev 
i Horsens, jfr. s. 5560, eller hjemtoges af dens givere.
6 FrederikI.sRegistranter 337f. (17. nov. 1532). Det er 
dog usikkert, om planerne gennemførtes.
7 DaMag 3, VI, 1860, 312.

8 DaKancReg (12. nov. 1541). Samtidig lagdes også 
Randers Helligåndshus ind under Århus Hospital.
9 Men dog, i modsætning til en anden type af mid-
delalderens hospitaler, S. Jørgensgårdene, inden for by-
grænsen, jfr. Vilh. Lorenzen, DedanskeHelligaandsklo-
stresBygningshistorie, Kbh. 1912, 89.
10 Således Sv. Aage Bay,HorsensHistorieindtil1837, Hor-
sens 1982, 24; Bodil Møller Knudsen og Ole Schiør-
ring, Fragrubehustilgrillbar.Horsensi1000år, Horsens 
1992, 35.Madsen1982 23 pointerer dog, at det ikke 
kan udelukkes, at spor af Helligåndshuset kan dukke 
op ved fremtidige gravearbejder andetsteds i byen.
11 Fundet blev endvidere benyttet som argument i de-
batten om byens forsvundne Vor Frue Kirke, jfr. Aage 
Simonsen, »En Udgravning i den gamle Bydel i Hor-
sens«, ÅrbÅrhSt XIX, 1926, 124-29, hvilket medførte 
en voldsom debat i ÅrbÅrhSt 1930-36 om denne kirke, 
jfr. også afsnittet om †Vor Frue Kirke (s. 6137).
12 Claus Andreasen, Thomas W. Lassen, Per Kristian 
Madsen og Ole Schiørring, »Horsens – en middelal-
derbys udvikling«, hikuin 3, 1977, 45f.
13 Gravene indeholdt ‘en del menneskeskeletter’, jfr. J. 
K. Jensen, »Købstadens Oprindelse og Middelalderhi-
storie«, BladeafHorsensHistorie.TrækafHorsensBy-Krø-
nikegennem500Aar I, red. Carl Th. Jørgensen, Horsens 
1942, 63;Andreasenm.fl.1977 (note 12) 46. Fotogra-Fotogra-
fier af gravene findes i Horsens Museum.
14 Bay1982 (note 10) 24; Møller-KnudsenogSchiørring 
(note 10) 35.

Helligåndshuset (Holy Spirit Hospital) is men-
tioned in 1509 and 1519 in connection with 
bequests, but the church or chapel is first men-
tioned directly in 1532, when the nobleman 
Axel Nielsen Rosenkrantz wished to acquire a 
bell from it. The foundation date is unknown, as 
are the circumstances of its closure. In 1541 the 
institution, along with the other hospitals of the 
town, was subordinated to Almindelig (General) 
Hospital in Århus. The location of Helligåndshu-
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set is traditionally said to have been a site in the 
southwestern part of the medieval town, where 
foundations have been found of an oblong build-
ing as well as graves with skeletons, several of 
which can be dated to before c. 1300. However, it 
is uncertain whether these finds can be associated 
with Helligåndshuset, and we cannot preclude 
the possibility that the graves belonged to an an-
nexe churchyard to the town’s parish church (p. 
5351f).


