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Østerholm slotsruin
I midten af 1500-tallet fraflyttede og nedbrød
herremanden, amtmand Thomas Sture sit hidtidige domicil Helvedgård, et lille middelalderligt
voldsted i Nørreskoven. (Dette voldsted kan for
øvrigt stadigvæk beses ca. 1500 meter nordvest
for Østerholm).
I stedet opførte han her på en flad sandbanke,
i en tidligere nu udtørret sø, sin nye og større
borg, som i grundplan var 18 x 26 meter. Der var
tale om en udpræget vandborg, hvis mure rejste
sig direkte af søens vand. Ind mod land var den
adskilt fra avlsgården og tjenerskabsfløjen af en
voldgrav.

Hertug Hans d. Yngre (1545-1622),
ragede skrupelløst jord til sig,
og blev derfor i folkemunde
kaldt ”Den onde hertug”.
Med sine to hustruer fik han
sammenlagt 23 børn.
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Et fyrsteslot opstår
I 1584 købte Frederik II’s yngre bror Hertug
Hans d. Yngre Helvedgård, som han omdøbte til
Østerholm. Otte år efter påbegyndte han store
ombygninger for at omskabe herresædet til et
moderne renæssance lystslot efter datidens franske arkitekturmode. Også avlsgården lod han udvide.
Slottet fik to diagonalt stillede hjørnetårne med
kobberklædte kupler. Indgangspartiet, som før
bestod af et rundt tårn med snæver vindeltrappe,
blev erstattet af et ret så kraftigt forhus med en
svungen vælsk gavl, og som indvendigt havde en
ligeløbende trappe med reposer. Hele bygningen
fik en etage mere, og blev nu også overdækket
med ét stort tag.
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Fra slottet førte en bro med 24 stenpiller ind til
ladegårdsbanken. Her lå alle de bygninger, som
skulle til for at få et fyrstesæde til at fungere. Der
var stalde, tjenerboliger, bryg- og bagehus og et
”konditorkammer”.
Længere væk på den store ladegårdsbanke lå de
bygninger, som hørte til slottets landbrug. Der
var lader, kostalde, vogn- og vaskehus og et mejeri. Det hele var omgivet af en 16 meter bred
voldgrav, hvori der var udsat gedder.
Slotshaven blev udvidet, og en stor frugt- og køkkenhave blev anlagt med 584 frugttræer. I et
orangeri dyrkede man sjældne tropiske og subtropiske planter.
Et fornemt og malerisk fyrsteslot, der bortset fra
størrelsen, mageligt tålte sammenligning med
Egeskov Slot på Sydfyn.

Slottets endeligt

Ved hertug Hans’ død i 1622 blev hans hertugdømme delt i 5 mindre dele, heriblandt Nordborg-delen. Arvingerne her klarede sig dog mindre godt, og efter godt 100 år blev Østerholm ved
en konkurs overtaget af kongen. Kongen var dog
kun interesseret i jorden, og de følgende år forfaldt slottet så meget, at det til sidst truede med
at falde sammen. I 1733 blev det derfor på kongelig forordning beordret til nedrivning. Jorden
blev, indtil udparcelleringen i 1768, drevet af en
kgl. forpagter.

Til denne forpagter opførtes i 1746 den endnu
eksisterende kgl. forpagterbolig, som overtog tjenerskabsfløjens plads.

Granitfundamentet

Ruinen, som i dag kan beses, blev i 1953-54 fredet og udgravet af Nationalmuseet.
Østerholm slotsruin is the remnant of a 16th
century castle, built in a lake. At this time to
be surrounded by water was no longer necessary for defensive purposes. The development
in firearms had rendered this pointless. It was
a relict, only indicating the social position of
the owner. Because of economic problems the
castle became so dilapidated that it was pulled
down in 1733.

Østerholm slotsruin ist der Rest eines Schlosses aus dem 16. Jahrhundert. Die Lage in einem
See diente zu der Zeit Verteidigungszwecken
nicht mehr. Das hatte die Entwicklung der Feuerwaffen zwecklos gemacht. Die Lage war ein
Relikt, dass jetzt nur noch die gesellschaftliche Stellung des Besitzers angab. In 1733 war
das Schloss wegen ökonomischer Probleme so
zerfallen, dass es abgerissen wurde.

