Huset Stjernholm
Måske er hus i Stjernholmsgade
opført på resterne af gammelt slot

T

- Det manglende nummer tyder på, at huset har været
noget af det første, som blev bygget på Stjernholmsgade,
mener Jens Jensen, som er manden, der har sat sig ind i
husets historie.
Det startede han med allerede i 1984, da han flyttede
ind sammen med sin kone Anna. Forinden havde han
været præst i Grejs i 20 år og i Mygind i andre 20 år.
Jens Jensen har fortrinsvis sin viden fra lektor Bay,
som var en kendt byhistoriker. Der er ikke noget sikkert
bevis for, at Stjernholm slot lå i området Stjernholmsgade
og Slotsgade, men det troede Bay, og det tror Jens Jensen
også.

ager man turen hen ad Stjernholmsgade, er
huset blot et i en tæt række af byhuse.
Lettere tilsodet af bilernes udstødningsgas og med en flok
cykler parkeret udenfor.
Men inde i stuelejligheden i opgang B bor der en mand,
som ved bedre. Og som kan fortælle historien om huset,
som han tror blev bygget oven på resterne af det historiNæsse-slottet
ske Stjernholm slot.
Først og fremmest råder han gæster til at komme
- Oprindelig var det en kongsgård, som blev kaldt
gående op ad Ole Worms Gade. Herfra er det tydeligt, at
Næsse-slottet, fortæller han.
huset er gadens største og flottest udsmykkede.
Slottet lå da også på et næs. Går man lige nordpå fra
Inskriptionen allerøverst bliver samtidig tydelig. Den
Stjernholmsgade, kommer man til Nørrestrand, og sydpå
fortæller, at huset Stjernholm er bygget i det Herrens år
ligger fjorden. På den tid stoppede byen ved den nuvæ1900.
rende Havnealle, hvor der var en voldgrav.
- Kongsgården har ligget her omkring 1151. Det år blev
Uden for nummer
der udstedt mønter med teksten Horsnes Regis - Kongens Horsens.
Huset har ikke noget nummer, men ligger mellem
nummer syv og ni. Kun opgangene er markeret som A, B og
Sørøverne
C. Af praktiske grunde har beboerne dog valgt at bruge
7A, 7B og 7C som adresse.
- Næsse-slottet betød noget for byens forsvar. Kom der
sørøverne ind, kunne de beskydes herfra.
Slottet var ganske stort, fortæller Jens Jensen. I 1400tallet forærede kongen det til Johannitter-ordenen.
Derefter blev slottet kaldt Sankthans-klostret.
I forbindelse med reformationen tilfaldt klostret kronen, men kongen gav Johannitter-ordenen lov til at blive
boende indtil 1575.
Samme år fik kongen Holger Rosenkrantz på Boller til at
flytte ind på slottet som en slags lensmand. Han døde få
år efter, men hans enke, Karen Gyldenstjerne, blev
boende indtil sin død i 1604.

Lå øde hen
- Fra den tid lå det hen som en ruin. Sten derfra blev
brugt til at reparere med andre steder i byen.
Først efter 1885 skete der igen noget. Det år overtog
Horsens kommune området og lod den kendte lokale
arkitekt H. F. I. Estrup om at finde ud af, hvordan det
skulle bebygges. Det er også ham, der har tegnet huset
Stjernholm med dets forholdsvis store lejligheder.
Omme i baggården og haven mener Jens Jensen at
have fundet spor af det gamle slot. Tilhuggede granitblokke er brugt som trappesten, ligesom en stenmur op
mod haven er af meget gammel dato.

Stjernerne
Det er efter hende, at slottet fik navnet Stjernholm.
Hun havde en masse stjerner i sit våbenskjold.
Efter hendes død overtog Christian d. 4 slottet personligt.
- Han kom her også og holdt nogle større gilder, beretter Jens Jensen.
Samtidig benyttede kongen Stjernholm slot som et
slags fængsel for sin forstødte hustru, Kirsten Munk.
Hun blev kaldt »fruen på Stjernholm«.
I forbindelse med svenskerkrigene - ca. 1650 - blev
Horsens meget medtaget - og ikke mindst slottet.

Tavlen her er en af mange detaljer, som er bevaret i huset
Stjernholm. Egentlig har det ikke noget nummer, men
ligger mellem Stjernholmsgade nummer syv og ni. Af
praktiske grunde bruger beboerne dog adressen 7A, 7B
og 7 C.

I 1984 flyttede Jens Jensen og hans kone, Anna, ind i Bopgangen. Af en gammel fortegnelse fremgår det, at i
samme lejlighed boede enken til den arkitekt Estrup,
som tegnede huset.

»ANNO DNI STJERNHOLM MDCCCC‹‹ står der over det fine byhus på Stjernholmsgade. Anno Domini betyder det
Herrens år og MDCCCC er romertal for 1900. Pastor Jens Jensen er overbevist om, at huset er bygget på resterne af det
historiske Stjernholm slot.

