Støtteforeningens arbejde:
Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard blev dannet
af en gruppe borgere i 1997, med det formål at øge kendskabet til,
og interessen for middelalderborgen og dets historie. Foreningen
betragtes som landsdækkende, og har således også medlemmer
spredt over hele landet. Støtteforeningens aktiviteter består bla. af
afholdelse af diverse arrangementer, herunder foredrag, naturvandringer, rundvisninger, åben borg, udstillinger, møntslagning,
levendegørelse, markeder m.m. Forskønnelse af borgens omgivelser har også været en del af støtteforeningens arbejde,og her kan
nævnes nyplantning af gamle frugttræssorter og nøddetræer, som
konkrete eksempler. Fremstilling af flotte egetræsbænke, der bruges til forskellige arrangementer bla. i riddersalen er også støtteforeningens fortjeneste. Vi er medudgiver af bogen om borgens
bygningshistorie gennem 500 år. I 2016 fejrede hele egnen 500
året for grundlæggelsen af Østergaard, bla. med opførelsen af friluftsspillet “I Krabbeklør” , som tog udgangspunkt i de urolige år
lige før reformationen i 1536. Opførelsen er udgivet på en DVD.
Bogen og DVD kan selvfølgelig købes i forbindelse med vores arrangementer eller bestilles på hjemmesiden.
Støtteforeningen ønsker
alle velkommen på Østergaard
og god fornøjelse
med besøget.
j
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Støtteforeningen:
Bodil Pinholt
Nørengvej 10
7870 Roslev
97595079

Besøg

Middelalderborgen
Østergaard, Åsted
Krabbeslægtens hjemsted

Støt os og bliv medlem af foreningen ved at indbetale årskontingent
75 kr. på konto nr. 9570 12781628.
middelalderborgen-oestergaard.dk

Husk navn, adresse og evt. email.

Vi tilbyder meget gerne private rundvisninger for større og mindre grupper
udenfor de planlagte tider i aktivitetskalenderen. Skoleklasser/børnehaver er
også meget velkomne. Se kontaktoplysninger m.m. på vores hjemmeside.

Aktiviteter 2019

Borgens ældste historie:
Østergård, som den står i dag, blev opført i
sengotisk byggestil i slutningen af 1400-tallet
og frem til 1550. Gården består af fire fløje,
som omslutter en lille gårdsplads. Borgen er
i to etager og har en kælder under alle bygningerne. Først opførtes vestfløjen, sandsynligvis i 1516 ifølge en nu forsvundet indskrift.
Siden fulgte i midten af 1530’erne sydfløjen.
Endelig blev nord- og østfløjene bygget omkring ca. 1550.
Der er løbende kun blevet udført små restaureringer indvendig på gården,
som i dag står som en af de få repræsentanter for herregårdsbygninger fra
før Reformationen.
I begyndelsen af 1800-tallet lå der et mejeri på gården.
De oprindelige ladegårdsbygninger brændte i 1876 og nogle nye blev
genopført. I 1958 måtte også avlsbygningerne genopføres og moderniseres
efter endnu en brand.
Til gården hører der en lund, som grænser op mod haveanlægget.
Oprindeligt var gården omgivet af voldgrave.

Aktiviteter 2019
GRASSLANDS’ Projekt STOL

Fredag d. 7. og lørdag d. 8. juni kl. 10 - 18
Et folkeligt STOLEmøde – genopdag Sallings kulturarv
Under Europæisk Kulturregions festival, med temaet
GENOPDAG
Tag med på en tidsrejse gennem stolens historie – oplev
stole-performance, Livingroom Circus, lav en stol workshop,
genskab en stol workshop, lyrik, musik, stole-lege, desorienteringsløb, bomsterdekorationer, revy, kagekonkurrence og
meget andet sjovt for både børn og voksne.
Guidet rundvisning hver dag kl. 11.30 og kl. 14.00
Fri entre
Mulighed for at købe mad og drikke

Stedet nævnes første gang i 1408, da dronning Margrethe I (1353-1412)
var på en rejse i Jylland. Meget krongods var gået tabt under urolighederne
i forbindelse med valget af hendes søn som dansk konge, og dronning
Margrethe I ønskede at inddrage det tabte gods. En af de herremænd, der
havde opført sig uanstændigt under urolighederne, var Niels Mikkelsen
Krabbe, som måtte stå skoleret over for dronningen. Efter forhøret måtte
Niels Krabbe afstå noget gods til Kronen, hvorefter han vendte hjem til sin
lille borg i Salling, kaldet Nissum.
Niels Krabbe var næppe den første af slægten Krabbe på gården, som også
herefter nedarvedes i slægtens eje indtil midten af 1600-tallet. Niels Krabbes barnebarn, Lucas Krabbe, fik overdraget godset i 1483. Hurtigt derefter
gik han i gang med at nedrive det gamle Nissum og opføre det nuværende
Østergård - et af de ældste bevarede herregårdsbyggerier i Danmark.
Østergård overlevede Grevens Fejde, selvom borgerkrigen huserede slemt i
området. Fejden var et opgør mellem borgere og bønder på den ene side og
adelen på den anden. Opgøret blev vundet af den militære og økonomiske
overklasse, men konflikten blev kompliceret af, at begge parter havde allierede uden for kongeriget.
Lucas Krabbes søn, Iver Krabbe, blev taget til fange 1534 af de oprørske
bønder i slaget ved Svendstrup, men han blev sat fri igen ved Aalborgs
indtagelse i december samme år.
Da Lucas Krabbe døde i 1543, blev Iver Krabbe ny ejer af Østergård. Han
var en ivrig fortaler for den protestantiske tro, som den nye konge, Christian III (1503-1559), havde indført i Danmark. Han var derfor anset af
både kongen og rigsrådet og han fik frem til sin død i 1561 byttet sig til
betydningsfulde len, som Kronen hidtil havde ejet.
Desuden blev Østergård tildelt birkeretten over det tilhørende gods. Det
betød, at godset blev en selvstændig retskreds, hvor godsejeren kunne
udnævne dommerne og dermed indirekte få indflydelse på kendelserne.
Østergård beholdt birkerettighederne frem til 1688.
Se mere på: www.herregaardsforskning.dk

Endeligt program på Facebook og Hjemmeside!

Herregårdenes dag 18. august kl. 10 - 16
Et landsdækkende samarbejde med Danmarks Herregårdsmuseum
Kl. 10.45
Kl. 12.30
Kl. 14.00

Qigong begynderlektion
v/ Lisbeth Laustsen
Modstandsbevægelsen på Østergaard
v/arkivar K.E. Jakobsen
Guidet rundvisning.
Fri entre - forfriskninger kan købes

Sensommermarked
Søndag d. 15. september kl. 12 - 16
Loppe/kræmmer/bytte/bagagerums/plante marked for
private, hvor du måske endelig får mulighed for at slippe af
med det der fylder op i garage, loft og pulterrum. Det hele
forgår på den store gårdsplads foran borgen.
Medbring selv hvad du har brug for, til gengæld koster
det ingenting og der er gratis adgang på pladsen.
Støtteforeningen sælger kaffe og brød m.m.

Friluftsgudstjeneste 13. juni kl. 19.00
på plænen ved Østergaard i samarbejde med menighedsrådet for
Selde - Åsted pastorat.
Efter gudstjenesten serveres pandekager og forfriskninger.

Åben Borg 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8 kl. 13 - 17
Åben borg på Østergaard med guidet rundvisning kl. 14.00.
Masser af aktiviteter og udstillinger:
Hanne Bavnsgaard: Udstilling og salg ”glaskunst og filtning”
Gerry Davidson: Vægtæpper motiver inspireret af viking /
keltisk / oldtids kulturerne.
Mette Ulrich: Brugskunst i keramik og raku brænding.
Anne Schroll: Brugskunst i pileflet og arbejdende værksted.
Ingelise Mikkelsen: Strik og uldplaider.
Ulrik Dalgaard: Fuglekasser og krydderurtekasser.
Bente Ulrich: Pop Art collagebilleder.
Jan Christiansen: Upcycling lamper i drivtømmer.
Anni Bækmand: Brugskunst i beton.
Anne Berggren Federer: Malerier og tegninger.
Tove Gravesen: Drivtømmerhuse
Bodil Pinholt: Udstilling af gamle broderier og husflid.
Sundsøre lokal Arkiv: Udstilling af gammelt Håndværkerværktøj m.m.
Kaffe og kage kan købes.

Guidet rundvisning på borgen kl. 14.

Generalforsamling 26. September kl. 19.30
Støtteforeningens Årsmøde/generalforsamling i
Købmandsgården, Thorum med aktuel
orientering om borgen.
Dagsorden iflg. vedtægterne

Hekse og spøgelser 26. og 27. oktober kl. 14 - 20
Denne weekend er der spøgelsesgaranti på Østergaard!
I anledning af allehelgen og haloween er der mulighed for
uhyggeligt samvær med diverse spøgelser og hekse, levende
græskar m.m. Gå selv på opdagelse på den delvis mørklagte
borg. Få en forsmag på vores hjemmeside og Facebook, når
tiden nærmer sig, hvis du tør!
Entre 20 kr.
Derudover den permanente udstilling af middelalderdragter og Middelalderborgens ældre og nyere historie.
Kaffe og kage kan købes.
Opdateringer vil fremgå af vores Facebook samt
middelalderborgen-oestergaard.dk

