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Slottet, der lå vest for byen og åen, omtales første gang 
1333 som sæde for lensmanden.1 Et kapel har forment-
lig allerede i middelalderen indgået i anlægget. Såle-
des nævnes 1458 Niels Petersen, ‘fru Annes kapellan 
på Bygholm’ som vidne ved en skifteforretning.2 1560 
betjentes kapellet hver søndag af præsten ved Hatting 
Kirke.3 I Knud Brahes lensmandstid (1609-15) under-
gik slottet forskellige istandsættelser, og i den forbindel-
se blev kapellet nedbrudt, genopsat og forlænget. Byg-
holm fungerede som lenssæde indtil 1618, hvor slottet 
med kapellet blev nedbrudt og materialerne derfra dels 
bortsolgt, dels anvendt til istandsættelse af Stjernholm, 
som herefter tjente som sæde for lensmanden (jfr. s. 
6139).4 Et kapel, der i december 1617 begæredes ind-
rettet til en dansk skole, kan muligvis være identisk med 
kapellet på Bygholm.5 Efter nedbrydningen benyttede 
lensmanden byens sognekirke og dens annekskirke, 
Klosterkirken og Vor Frelsers Kirke (s. 5535, 5654).

Beliggenhed og bygning. O. 1600 fremstod slottet 
som et firefløjet anlæg, men slotskapellets belig-
genhed er usikker.6 Oplysninger i lensregnska-
berne kan dog tyde på, at kapellet må have ligget 
langs borgens østside ved dennes nordre ende. 
Det fremgår tillige, at kapellet var opført med an-
vendelse af ældre mure i øst og nord – formentlig 
borgens ringmur.7 1609-10 lod lensmand Knud 
Brahe et ældre og forfaldent †kapel af bindings-
værk nedbryde og ‘igen af ny ophugge og forlæn-
ge’. Den helt eller delvist fornyede kirke opførtes 
ligeledes i bindingsværk med svalegang, træloft 
og stengulv. En trappe førte op til loftet, hvorover 
der fandtes et †‘klokkehus’ (klokkekvist?). Under 
bygningen var en kælder med bjælkeloft.8

 Inventar. Et par store †alterstager af messing med 
lensmand Knud Brahes og hustru Margrethe 
Langes våbner indgraveret fandtes endnu 1624 
på Stjernholm Slot.9 Ved nyopførelsen af kapellet 
blev †prædikestol og †stolestader ‘med al deres tilbe-
hør’ repareret og genopstillet af Jørgen Snedker.10
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1 DiplDan 2, XI, nr. 75. Opførelsen af Bygholm er ble-Opførelsen af Bygholm er ble-
vet kædet sammen med Erik Menveds nedkæmpelse af 
de oprørske, jyske bønder på Hatting Mark i 1313 (jfr. 
s. 5352). Jfr. også Mathiesen 1957 11-13, og Mathiesen 
1958 34.
2 Repert II, nr. 830 (6. april 1458). Forretningen foregik 
i Gråbrødre Kloster (s. 5653f.). Anne (Munk) var enke 
efter Henrik Knudsen Gyldenstierne, der siden 1451 
havde Bygholm len i pant.
3 KancBrevb (24. okt. 1560).
4 KancBrevb (18 feb. 1617, 7. maj 1618).
5 KancBrevb (20. dec. 1617). Planerne kan dog næppe 
være realiseret, da materialerne fra kapellet bortsolg-
tes allerede maj 1618, jfr. ovf. Placeringen af en skole 
vest for byen synes da heller ikke hensigtsmæssig. De 
danske skoleholdere, der tidligst omtales 1617, boede i 
hvert fald fra 1627 centralt i byen (tidligst i Nørrega-
des rode), jfr. J. K. Jensen, Borger- og Almueskolevæsen i 
Horsens i Tiden indtil 1818, Horsens 1936, 16. Samme 
anfører dog, 18, uden dokumentation, at det omtalte 
kapel »formodentligt er det samme som det, der næv-
nes i et Regnskab for Stjernholm, og som i den nær-
mest følgende Tid blev istandsat«. Muligvis er der sket 
en sammenblanding mellem kapellet på Bygholm, der 
ikke blev istandsat, men nedrevet, og Stjernholm Slot, 
der istandsattes i årene efter 1617, men hvor et kapel 
ikke er kendt.
6 Norn 1942-43, 9, mente, at slotskirken lå i østfløjen, 
mens Mathiesen 1958, 48f, argumenterede for, at den 
snarere havde ligget i slottets sydfløj. Begge baserede 
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deres argumentation primært på oplysninger i lens-
regnskaberne.
7 I lensregnskaberne præciseres, at brolæggeren Poul 
Ulkjær opbyggede syld under en side og en ende, samt 
at han lagde brolægning langs den vestre side og den 
søndre ende, hvorfor kapellet må have været placeret 
som ovf. anført. Jfr. RA. Regnskaber 1559-1660: Lens-
regnskaber. Stjernholm (Bygholm) len: a. Regnskaber 
1602-15. En udgravning af borgruinen i Bygholm 
Park, foretaget 1953-56, har dog ikke bragt større 
klarhed over kapellets beliggenhed, jfr. Mathiesen 1959 
81-89, idet undersøgelsen tilsyneladende afdækkede et 
større, grundmuret hus i dette hjørne.
8 Arbejdet, der er beskrevet i lensregnskaberne, blev ud-
ført af de lokale Horsens-håndværkere Jens Christensen 

Tømmermand og Johan Murmester, mens Peder Glar-
mester leverede glas til vinduerne, jfr. RA. Regnskaber 
1559-1660: Lensregnskaber. Stjernholm (Bygholm) len: 
a. Regnskaber 1602-15. Jfr. også Norn 1942-43 10.
9 Stagerne havde stået på alteret i kapellet på Bygholm 
Slot, men blev formentlig overført til Stjernholm Slot, 
da kapellet blev revet ned. De figurerer ikke i de senere 
bevarede inventarlister for Stjernholm efter 1624, jfr. 
Horsens Museum 1944-45, 7; Hans H. Fussing, Stiern-
holm Len 1603-1661. Studier i krongodsets forvaltning, 
Kbh. 1951, 113f., samt meddelelse fra samme til Dan-
marks Kirker.
10 RA. Regnskaber 1559-1660: Lensregnskaber. Stjern-
holm (Bygholm) len: a. Regnskaber 1602-15. Jfr. også 
Norn 1942-43, 10.
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History. The castle, earliest mentioned in 1333, 
probably already had a chapel in the Middle Ages. 
A curate is mentioned as being there in 1458, and 
in 1560 the incumbent at Hatting Church served 
the chapel every Sunday. In 1618 the castle and 
the chapel were demolished. 
 Location and building. The chapel may have been 
at the northern end of the eastern side of the 
four-winged castle complex, but this has not 
been demonstrated archaeologically. In 1609-10 

the lensmand or lord lieutenant Knud Brahe had 
an old half-timbered chapel demolished, rebuilt 
and lengthened, also in half-timbering and with 
an external gallery, wooden ceiling and stone 
floor. In the loft of the chapel was a belfry and 
below the building there was a cellar. 
 Furniture. The pulpit and pews were repaired and 
reinstalled in 1609-10. A pair of large altar candle-
sticks of brass from the chapel were in Stjernholm 
Castle in 1624.


