Rodsteens eje
Af Sigoard Skoo
Arkivar S. Nygird (1869-1964) samlede
gennem et langt liv materiale til danske,
iser jyske herregirdes historie.r En del af
stoffet er udmontet i skildringer af 24 jyske herregirde i vrrket "Danske Herregaarde ved 1920" og blandt disse ogsi
Rodsteenseje.' Om denne

gird er der ik-

ke skrevet meget for Nygird - H. L.
Moller bor dog n€vnes - og heller ikke
irene derefter har haft meget at foje til,
hvorfor Nygirds fremstilling med enkelte
forkortelser og i jour-foringer gir igen i
de folgende udgaver af herregirdsverket.3 I sin artikel om den t 1674 dsdsdomte og i 1820 nedbrudte'fvenstrup kirke
har Ir. Elle Jensen cn rrkke oplysningcr
c,m herskabct pa Rodsteenseje som tiendeejere, hvad der kunne fore blde problemer og processer med sig.a Vcd nedbrydningcn af kirken skulle kirkens ur vrre
kommet til Rodsteenseje og indsat i tirnet, hvad F.ilc Jcnsen dog vil sctte >et
kraftigt sporgsmilstegn ved".s ('
De folgendc linier agter heller ikke at
anfagte Nygirds grundfestede skildring,
men blot foje et par nuance r e lle r detaille r
ind fc>rtrinsvis vedrorende bygningshistorien.
Rodsteenseje skylder sin tilblivelse som

herresrdc dcn mrrkelige situation i 1660,
da Skine blev afstiet til Sverigc. t Skinc
.r

A,h,, stitr' A.t,",i.,

havde I)anmarks sidste rigshofmeste r,
Joachim Gersdorff, haft betydelige besiddelser, som han nu ved mageskifter med
kronen skulle have erstattet ved at fi udlagt gods i det resterende Danmark. Hovedstrup gird og by i Hads herred kom til
at indgi i disse transaktioner og blev i
7674 overdraget til Sophie Amalie Gersdorff, rigshofmesterens datter. Hun var
gift mcd Jens Rodsteen (1633-1706) efter
hvem girden fik sit nye navn. Hans viben
var tre rode teglsten i solvfelt, altsi hvad

man kalder et "ralende" viben. I ovrigt
var han soofficer, niede admirals rang og

deltog med hader i Koge Bugt slaget
7677, hvor han var chef for arriiregarden.
Den beskedne gird, som Jens Rodsteen
ovcrtog i 1674, kunne ikkc tilfredsstille de
krav, som man da stillede til et standsmessigt herrcsrde. Den havde i meget
bevaret sit middelalderlige preg og var
nzppe videre forskellig fra mange mindre
adelsgirde i landsbycrne og neppe heller
fra de storre af bondernes girde. I krigsircne havde Jens Rodstccn andet at trnke

pi, men i 1681 lagdcs grunden til den nye
glrd, det nuvrrende Rodsteenseje. Som
byggeplads fastholdt man dct gamle voldsted omgivct af vandfyldte, delvis bcvarede grave, selv om det forsvarsmrssige lige
si lidt her som ved andre samtidige herre-

glrde spillede nogen afgorende rolle.
Rodstccnseje skulle ikkc vrre frstning;
men traditioncn krevede nu engang vold49
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bygget af kampesten, grzr det i kompositionen ud for en kelderetage, idet den arki-

grave, og miske gav de ogsi, trods alt, en
vis fslelse af tryghed, selv om glrden aldrig blev befrstet. Som grundplan valgtes
den traditionelle treflojede tvpe, men pl
en merkelig usymmetrisk mide, idet dc
to ganske korte sidefloje ikke var helt ens.

tektonisk er udformet som sokkel. Vinduerne er end ikke rettet ind efter belleetagens ovenover. f)enne hoie sokkel bidrager mcget til girdens hele rejsning, og

De havde forskellig lengde og bredde,
var forskellige i indretning og var endelig

pi denne kraftigc syld af kampesten hviler
da det solide cgebindingsverk. Mcns man

ogsi forbundet med hovedflojen pi hver
sin mide, hvad dog ikke er kcndeligt i
glrdens nutidige ydre fremtoning. Der
blev ikke gravet ud til nogen egentlig krlder, hvad man dog ellers se dvanligvis
gjorde; men her foretrak man at bygge
direkte i nivcau. Den lavc underste etage,
50
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ksbstadhuse

i

almindelighed opniedc

tilstrrkkelig stabilitet i konstruktioncrne
ved eet losholt mellem stolperne, er der
her som

i

herregirdsbindingsvrrk andet-

til den storrc
loftshojde. Det har folgeligt veret muligt
bide at fi store vinduer og at fi nederste

steds indskudt to af hensyn

fyldholt under disse til at holde en vandgennem hele konstruktionen,
hvad der i meget medvirker til facadens

si vel til den
i C. F. E. von

kantfronton, der passede

ret linie

prunklase facade, blev

faste holdning.

udskiftet med en mere kompliceret og underlig sammenstykket komposition, som
hverken i stil eller mil passer serlig vel til

Noget prangende slot blev Jens Rodsteens nye bygvark ikke; men det er et
godt og solidt eksempel pi den bygningstype, der var ved at blive den foretrukne
blandt de mindre herregirde. Herpi beror Rodsteensejes arkitektoniske betydning

fi

i forbindelse med, at den er en af de

herregirdsbygninger, der er opfort i
Christian V's tid. Otto Andrup har betegnet den som >en af de ejendommeligste
Herregaardsbygninger i Bindingsvrrk fra
det 17. Aarhundrede../ Endnu manglede

dog det for girdens ydre fremtoning si
karakteristiske kantede tirn midt pi girdfacaden.

|

1706 dode bygherren, Jens Rodsteen

og blev stedt til hvile i Odder kirke, hvor
han stadig mindes ved et stateligt gravmele i tidens pompose barokstil.8

Girden gik derefter i arv til dattcren
Aleg\ld, som var gift med oberstlojtnant

Frederik Christian Rantz-au, og ved hent 1736 ril datteren af dette egteskab, Sophie Amalie, som var gift med
des dod

Malte Sehested, som har bygget tirnet
med den oprindelige indgangsportal.e
Tirnet stir i ovrigt ret isoleret i datidens
danske arkitektur. f)et synes at vere en
sen efterkommer af de trappetirne, der
var si vanlige pi borgene fra Frederik II's
og Christian IV's tid. l7OO-irenes herregirdspaher var i reglen tirnlose; men
Malte Sehesteds tirn markerer tydeligt en
midterlinie og stotter derved den oprindelig lidt vaklende symmctri. Dcn ganske
enkle portal, to pilastre kronet af en tre-

Holstein-Rathlous ejertid (1869-1915)

stedets krav.

Tirsdagen den 20. januar 1784 begav
sogneprcsten for @rting og Falling menigheder, hr. Peder Brochner, sig til Rodsteenseje. Fruen, som efter Malte Sehesteds dod i 1754 med fast hind havde grebet styret af gods og gird, var nys fyldt de

firs, en begivenhed der var vel verd

at

markere. Peder Brochner skulle ved denne lejlighed ,undes den ,iEre at forkynde
Herrens Ord for den hoje Forsamling".

Som udgangspunkt for sin tale - eller
prrdiken - havde han valgt det ord af
Paulus: "Derfor bleve vi ikke trette; thi
dersom det udvortes Menneske fordrrves, fornyes dog det indvortes I)ag fra
Dago.r0 Veltalende og ordrigt udviklede
presten, hvorledes Guds faderlige forelse
over vejenes mojsommeligheder gjorde,
at man med rolig vished kunne se hvilens
havn i msde. Pi visse dage, pi fodselsdage, deler vore tanker sig mellem den tid,
vi har lagt bag os, og de dage, som kom-

mer.

Vi gir trygge ind i det nye ir, for

selv om krrfterne tager af, som alderen
tager til, si vil den indelige styrkes tilvrkst gore os frimodige i alle trangsler,
og man vil trnke "med Glede paa sin
Dod". Og direkte henvendt til fruen pi
Rodsteenseje, "blandt Landets anseeligste
Slegter": Hendes dages ende nrrmer sig;
men hun har biret sin alder med styrke,
og nir den sidste strid er endt, da begynder tiden, hvor ir ef rldes.
51

Det tor formodes, at bide Sophie Ama-

lie

Sehested,

,den Hoi-Velbaarne

af

Stand, Velsignede af Alder" og presten
selv har varet tilfredse med talen, eftersom den blev sendt i trykken, et nu vist-

nok sjeldent tryk pi 24 sider.rr Peder
Brochner blev fodt i 1748 i Spentrup prrstegird, dengang endnu uden litterrr be-

rommelse, og den velformede og tidstypiske tale fra 1784 blev heller ikke indled-

ningen til et bemrrkelsesvrrdigt forfatterskab. I 1774 fik Brochner sit fsrste
kald i Orting og Falling, men kunne nu ti
ir efter onske sig en anden virkekreds, og
inden iret gik til ende, fik han da ogsi
embede i Greni. I talen fik han diskret
indflettet et par ord om den gunst, Sophie
Amalie Sehested havde vist ham, si miske

har sivel fruen som den trykte tale lagt
hver sit lod i vrgtskilen til hans fordel.
En uskonsom eftertid kunne nok i talen
have onsket lidt mindre retorik og lidt flere realiteter om det jordeliv, som Sophie
Amalie venteligt snart mitte forlade. Men
trods dens strrke prxg af. Memento Mori
levede Sophie Amalie lykkelig og vel helc
seks ir endnu, og hun efterlod sig sluttelig i disse bondens trrldomsir det bedste

en del af bondergodset, hvad hun i 1801
havde fiet kgl. bevilling til. For irene

indtil 1At0 foreligger ialt 90 kontrakter
om afhe ndet frstegods.r2

I 1792 ftk @rring og FalLng en ny prast
ved navn Soren Moller. Han var fodt i
1742 iVildsted ved Logstar, var altsi en
rldre end Brochner, men af et helt
andet temperament og tidsprrg. Hvor

smule

Brochner patetisk talte om dsdens vished

for den gamle frue pi
Moller

-

Rodsteenseie, var
ligeledes stillet overfor herskabet

mere tilboielig til at ribe et "Leve" oB
motivere det i en munter vises form. Men
begge, bide orationen og visen, horer
med til belysning af det indsliv, der har
vdret levet bag mur og voldgrav, og som
vi ikke alt for ofte har nogen viden om.
Soren Moller havde efter attestats levet
fjorten ir som huslerer i Norge. | 1772
kom han tilbage til Jylland som kapellan i
Hjorring, blev derefter sogneprEst i Norholm i 1782 og fandt endelig sit blivende
sted i 1792 i Anrng og lralling, hvorfra
han i l82O tog sin afsked. Han var iysk
patriot og norsk frihedsmand med et net

-

talent for at skrive vers. Han giorde det
gerne om alle mulige emner: dagligdagcns

eftermrle blandt frstebonder og husmend, et vidnesbyrd om at ikke alle

trivialiteter og historiens mrrkedagc,

godsejere var bondeplagere.

dier, glade viser og kristelige salmer. Den
muntre prrst med sin norske kone blev
en ve lset grst pi Rodstecnscie, ikke

Efter den gamle frues dsd i 1790 giorde
spindesiden sig atter geldende pi Rodsteenseje. Det blev datteren Mette Sophie

grrkernes frihedskamp og hiemlige trage-

imidlertid dode allered e ; 1797, og det var
da atter en frue, der stod for styret. Hun

mindst nir man den 11. september fejredc
fruens fsdselsdag. En vise kunne han naturligvis ogsi prrstere. En sanglig hilsen
til "husets fru mor. fra fodselsdagen i
1812 kendcs.'l Den er pi hele nitten vers,

gennemforte mere moderne driftsformer,

sl det er forstieligt, at der er indlagt

der overtog girden. Hun var
gift med oberst Peter von Weinigel, der

Sehested,

og
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forbindelse hermcd afhrndede hun

en

pause efter dc fsrste otte. Ind imellem har

P.

Holm: Rodsteenseje set t'ra hat'esiden,

man klaret stemmerne

"i

1857.

Margo og Sec".

festen foregik midt i krigens tid mrrkes af meget bitre udfald mod englenderne og af den hojaktuelle omtale af kampen

At

mellem "Dicraror" og "Naiaden" ved
Lyngor og - lidt mere dagligdags - af
manglen pi kaffe, sukker og the. Men ellers er landkrigen jo behagelig langt borte

fra Hads herred, ,vel os, at vi hore kun
Leernes Klang og Hastfolkets Sang".
Som en prove

pi

Mollers tone anfores her
et par af de strofer, der direkte hylder
fruen:

Hoit svulme da Digterens,

Sangerens

Aand!
og Selskabet knytte det festlige Baand,
i Krandsen til Fruen, den gode, girve;
sund, hrdret, fornoiet og lange hun leve,
hun leve om mueligt, Aarhundredet heel
med Tak til Forsynet Sangen

er munter, n€rmest studentikos

og barer ikke prrg af at vxre skrevet af
en 7O-irig prestemand tynget af embedets byrder. Hans munrre sind og hans
gode egenskaber som pr€sr og digter er
53

bevidnet

pi

vers af hans nabo og

kaldsfrl-

le, pastor Niels Blicher i Randlev.ra Men
nir pastor Blicher her vil tillzgge Soren
Msller et udodeligt digternavn, si har ef-

tertiden ikke villet honorere dette, der
nok var Mollers onske og hib. Hans letflydende vers var ojeblikkets born. De
har gjort lykke og er si giet i glemme.
I en af fodselsdagssangens strofer navnes junkeren, kaptajn i hrren, der med
hib og mod gir, "hvor Laurbar fortienes
ved Blod", og der ses hen til den dag, da
freden kommer, si han i det poetiske
sprog kan "hange harnisket hen" og tage
vare pi girden. Junkeren er Christian
Magnus von Voss, der i 1801 havde rgtet
Sophie von \(/einigels broderdatter, Sophie Amalie Rantzau Sehested, og i 1817
overdrog oberstinde \(leinigel Rodsteenseje til kammerjunker Voss. St. St. Blicher
boede i irene 1811-19 i det nrrliggende
Randlev og har kendt parret ganske godt.
Det kan ncvnes, at Sophie Amalie Voss i
1818 bar Blichers datter, Malvina, til di-

Ssn.

|

"Fjorten Dage i Jylland" har Bli-

cher skildret de lidet lykkelige forhold pi
Rodsteenseje. Han musicerede med fruen
og gik pi jagt sammen med kammerjunkeren, men tog nu ellers mest fruens parti, og da hun var dod, hedrede han hendes minde med et digt i Randers Avis.r5-r6
I 1835 dode Christian Magnus von Voss,
og enken lod da girden salge pi auktion.
Rodsteenseies nye ejer blev den kun

26-irige holstener, Otto Valdemar Hagemann fra Steinwehr ved Rendsborg.
Prisen var 50.400 rdl. solv. Takket vare

ham ved vi, hvordan det

hvide

Rodsteenseje har set ud. I 1857, det sidste
ir han ejede girden, lod han nemlig male54

ren P. Holm (1798-1875) gengive hovedbygningen set fra to sider. Holm er et af
de fsrste navne i den irhusianske kunsthi-

storie. Han var elev af

C. D.

Gebauer

(1777-1831), havde embede som organist
ved Frue Kirke og virkede tillige som mu-

sik- og tegnelerer. Hans storste publikumssucces var nok det "Cosmorama<<,

som han udstillede 1850-51 med fremstil-

linger af den nys overstaede treirskrig.rT-r8 Istedslaget havde han oplevet
pi nermeste hold sammen med maleren
Sonne. Det kan derfor ikke have vrret
svert fra Rodsteenseje at fi aie pi Holm
som en kyndig landskabsmaler. Det forste af billederne viser girdens placering i
landskabet set fra havesiden. Det er de

brede boges Danmark med et kraftigt
stengurde i forgrunden. En bred slette
med grrssende kreaturer farer op til girdens hvide lange med den knakkede
vestfloj og den indhegnede have. Pi begge
sider af hovedbygningen skimtes flere af
avlsgirdens stritekte bygninger. Det er
et frodigt og idyllisk sommerbillede. Det
andet billede gir motivmrssigt trttere pi
bygningen, som er omhyggeligt og detailleret gengivet med en ladegavl og en trc-

gruppe som forgrundskulisser, der bide
indrammer bygningen og giver dybde i

billedet. Under en bli sommerhimmel
ligger den klart belyste gird med hvide
mure under rodt tegltag bag gronne traer. Det er romantik, men malet ud fra en
venlig, dagklar og virkelighedsnrr stemning. Kravet om topografisk pilidelighed
er vel tilgodeset. Og det mi da indrommes - med al respekt for bindingsvarket at det hvide Rodsteenseje havde en klassisk holdning, der vel kan sidestilles

Rodstccnstje rct

med den

fra girclsidcn ca. 1860. l.itograt't tt'ttr trgnirg af I:. Richardt
sene

re

materialebetoncclc.

Nu treffer det sig sidan, at malerens
romantiske gengivelse kan jxvnfores med

en nogtern beskrivelse, som findes

i

Aarhus Amts Brandtaxationsprotokol for
1856;le men da girden ogsa er vurderet i
1809, vil det vere rimeligt at tage den
sidstnavnte forst.20 Det meldes her, at
girden da havde spintag, og at nederste
etage var indrettet

til

kokken, spisekam-

mer og domestikve rclser. Den

oversre

etage var indrettet til herskabet med seks
gibsede og syv betrukne varclser. Huset
takseredes ril 14.880 rdl. Irlojcne var rager

for sig. I ostflojen var der bryggers i

nederste etage, og i den overste var der kam-

re. Vurderedes

ril

havdc mrlkestue

i

1.250 rdl. Vcstfloyen
ncderste og kornloft i

overste etage. Vurderingen var 1.260 rdl.
I 1856 havde stuehuset feet tegltag, som

det ogsi fremgir af Holms maleri. I det
indre var der gibsede og betrukne verelser med fjallegulve. Vurderedes ril 12.790
rdl. Axflojen pi fem tag "ibygt Stuehu-

set< var ligeledes indrettet til beboelse,
men havde trods dette kun stritag. Flojen
vurderedes ril 940 rdl. Vestflojen ligelcdes

ibygt stuehuset angaves at v€re pi fjorten
fag, det vil sige, at heri er medregnet den
lidt lavere og smallere del af hovedflojen.
Anvendelse var beboelse og kornlofter,
og vurderingen 2.620 rdl. Om alvsgirden
fir vi folgende oplysninger: Et materialhus pi 10 fag, et svinhus pi 29 fag, en
kostald pi 33 fag sammenbygget med
cndnu en kostald pi20 fag, en stublade pi
55
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frd haNu. Foto ca. 1940.

74 fag, et vognhus

i

pi 12 fag, en lade pi

36

bindingsverk med stritag. Af
grundmurede huse fandtes et hus vesten
for girden, som dels rummede beboelse,
dels vognport. En smedie pi 10 fag, hvoraf tre var til beboelse, var af indlysende
irsager grundmuret og med tegltag. Sluttelig nevnes et honsehus og i haven et
drivhus. Den samlede vurdering opgjordes til 39.250 .dl. D" husene havde meget
forskellig dybde og kun to af dem opgives
at vrre sammenbyggede, fir man indtrykket af en temmelig spredt bebyggelse
om en uregelmessig girdsplads uden den
faste samlede plan, som idealet ellers var
for barokkens stramme anlxg, hvori ogsi
ladegirden skulle indgi.
Om livet pi Rodsteenseie har vi et par
fag, alle

notater af ejerens son, den senere bekend56

te tekniker og industrimand, G. A. Hage-

mann, der blev fodt pi Rodsteenseie i
1842 og havde sin barndom her. Han
skriver: ,Man gar sig vanskeligt noget
Begreb om, i hvor hoi Grad en stor Gaard
dengang udgjorde sin egen lille Verden,
hvor stille Livet henrandt, upaavirket af
Verdensbegivenhederne,

og hvor

meget

man var henvist til sig selv og sin egen
Evne til at klare sig. Men saaledes saa vi
Drenge det ikke. Rodsteenseje var vor
Fadegaard, vort kEre Hjem, hvor Koerne

i

Stalden, Hestene og Karlene vare gode

Venner

og daglige

Spindestuen

Kammerater, hvor

om Aftenen, naar Sang og

Spog ledsagede Pigernes Arbejde, var det

vi helst, men i Hemmelighed sogte". Og i fortsrttelse heraf fortrller Hagemann om en episode fra 1848, da en
Sted,

deling af oprorshrrcns dragoner forlangte girdens heste udleverede. Men da man
i tide var blevet varskoet fra Rathlousdal,
var alle heste godt gemt i skoven, si slesvigholstenerne kunne blot drage af med et
uregerligt brst, der bide bed og sparkede, og som derfor to dage efter returneredes.2

t

Hagemann var en dygtig landmand.
Han afhrndede de resterende dele af bondergodset, lod en tsrvelod udstykke og
fik en overenskomst i stand med nabo-

godset Rathlousdal

om

strandengene,

hvor de to godsers marker msdtes.22 Han
drev den noget forsomte gird op, si dens
verdi var vrsentlig oget, da han solgte
den. Salget skete i 1857 efter sigende til
nogen overraskelse for egnens beboere.

Koberne var to nerboende godsejere,
nemlig T. Chr. Dahl til Moesgird og H.
C. L. Moller til Constantinsborg. Prisen
opgives ril 190.000 rdl. med besetninger
og inventar.2l Af irsager til, at Hageman
solgte, kan nrvnes flere. For det forste
bod der sig en god fortjeneste; men dernast trcngte girden til en storre istandsrttelse, som Hagemann ikke rigtig havde lyst til at gi i gang med.2a Dertil kom,
at det indelige klima havde rndret sig.
Der havde nok ikke vrret srrlige vanskeligheder for en holstener pi en jysk gird
under Sjette Irrederiks rolige styre. Efter
treirskrigen var forholdene andre, og da
var det nok ikke si let at vrre holstener i
Hads herred. Hagemann blev beskyldt
for at vrre slesvigholstener i disse de nationale sprndinges ir. I ovrigt ganske
med urette. Han var loyal holstener og
helstatsmand. Karakteristisk nok blev
han mistrnkt for danske sympatier, da

han efter salget flyttede tilbage til Holsten. I helstatens trrge oplosningsir var
en loyal holstener ikke til at placere, hverken i nord eller syd. Hagemann dode i
Kiel

i

1890.

Sonnen, G. A. Hagemann (1842-1916)
fandt sin plads pi dansk side og kom til at
udfore store bedrifter i den danske inge-

nior- og industriverden. I 191 1 kobte han
godset Bjersjoholm i Skine, som i 1916
gik i arv til sonnen Gunnar Hagemann.25
I dette slots meget rige samlinger ikke
mindst af dansk kunst havnede ogsi de to
beskedne billeder af Rodsteenseje.26 Gun-

nar Hagemann, der foruden at

v&le

svensk godsejer ogsi var dansk hofjeger-

mester, stillede srrdeles venligt fotografier af de to malerier til ridighed for denne publikation.
De to nye ejere efter 1857 skred

til

den

nodvendige istandsrttelse af bygningen,
hvorved murene befriedes for hvidtekalken. S. Nygird var af den opfattelse, at
Rodsteensejes nuvarende udseende med

de naturlige materialefarver af tjrrede
stolper og rode murtavl ogsl var de oprindelige. Helt sikkert er det nu ikke, for
de hvidkalkede mure stemte ganske godt
bide med barokkens og nyklassicismens
krav. Man foretrak de rolige, lyse flader i
arkitekturfacaderne, og si var det faktisk
mindre vrsentligt, om der var hel mur
eller blot bindingsvrrk bagved. I anden
halvdel af forrige irhundrede rejstes som
en reaktion her imod kravet om materialergthed, og i sardeleshed mitte det nationale bindingsve rk ikke skjules b.g
puds eller hvidtekalk. Det er to forskellige arkitekturopfattelser, som hver har sinc grunde at anfare; men vil man lade
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mi jo de rode teglsten
have fortrinsret. Tolv ir efter i 1869 solgtes girden til naboen, Emil von HolsteinRathlou til Rahtlousdal, som lod udfore
en rrkke bygningsarbejder, der stort set
har givet glrden det udseende, som den
siden har beholdt. Girdens tegltag udskiftedes med spin, som dog viste sig
mindre praktisk, hvorfor det siden mitte
vige for det nuverende skifertag. Havefacaden blev prydet med den store kvist
med trekantsgavl. En ny eller andret tagnavn og viben tale,

konstruktion muliggjorde, at den tidligere brugte taglinie og markelige sammenfoining af hovedfloj med sidefloje egaliseredes til gavn for den harmoniske symmetri, som oprindelig savnedes, en mangel
som vist kun kan forklares ud fra savnet
af en gennemtankt plan i 1680'erne. Vestflojens kornlofter blev inddraget til beboelse, og de afvalmede gavle aflostes af trekantsgavle. Det er ingenlunde ubetydeli-

ge indgreb, der her er tale om, og ved
nrrmere eftersyn robes de ogsi i bindingsvrrkets konstruktioner, bl.a. er de
nyrejste gavles tommer af spinklere dimensioner end det oprindelige. Helheds-

virkningen af girden kan siges at have
vundet ved disse ombygninger, mens pi
den anden side nogle for os gidefulde
bygningsdetailler er glet tabt.

I 1915 kobte
Chr.

pi

deres gamle

gird.

I 1.927 solgre Hoyer Rodsteenseje til Eigil Schmiegelow for 700.000 kr. Efter at
have drevet girden under skiftende vilkir
i 27 ir solgte han den i 1954 til direktsr i

Den klg. gronlandske Handel, A. \f.
Nielsen, for 1,7 mill.kr.27 Den nye ejer
havde haft en ret usedvanlig karriere.
Kun 2l ir gammel blev han mejeridirektar, hvorefter hans administrative evner i
't951 forrc ham

og

i

til den gronlandske handel

til

Carlsbergbryggerierne, ligesom der er lagt beslag pi hans initiativ og
arbejdskraft pi adskillige andre omrider.
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Som ejer af Rodsteenseje anfores nu "A/S

Rodsteenseje Hovedgaard". De af forgangeren ivu rksatte modernisering af sivel gird som drift er fortsat i hurtigere

tempo, og bedriftsformerne karakteriseres nu ved smsrrekorder, prrmiegrise,
elektrisk styrede luft- og termoventiler
m.v., altsi et teknisk avanceret monster-

brug. De agrariske aspekter heraf sivel
som direktor Nielsens udadvendte engagementer og indadvendte forhold til en

mi vere forbeholdt en
fremtidig historikers pen. Lykkeligvis er

udsogt bogsamling

Jens Rodsteens solide egebindingsvrrk
stadig en vrrdig ramme om dansk herregirdsliv.

et selskab representeret af
Lund Rodsteenseje for straks efter

til Aksel Hoyer for
kr. Han viste sin interesse for

at srlge den

480.000

girdens

fortid ved at tilbagekobe en rakke gamle
slegtsportrrtter, der tidligere havde hort
til pi girden. Derfor hrnger Jens Rodsteen, Sophie Amalie Gersdorff, Sophie
Amalie Rantzau, Irr. Chr. Rantzau og
58

@llegaard Rodsteen stadig
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