1674 Godset Gersdorffslund

Gårdspladsen på Gersdorffslund omkring 2015 (foto: Bente Schou)
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Da den danske konge Frederik den 3. i 1658 måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge
til Sverige, mistede nogle danske adelsmænd dermed en mængde gods. Blandt dem
var rigshofmester Joachim Gersdorff. Som kompensation for de mistede godser i
Skåne blev krongodset i Hads Herred i 1664 overladt til hans arvinger som deres
ejendom, idet han døde allerede i 1661, inden erstatningssagen var tilendebragt.
Datteren Margrethe Gersdorff fik således det, der senere skulle blive til Rathlousdal
og Gersdorffslund. Hun giftede sig i 1672 med hofmester Gregorius Rathlou, som
1674 oprettede Gersdorffslund og gav det navn efter sin frue.
Gersdorffslund kom til at bestå af de to gamle adelsgårde Højby og Porsborg samt
landsbyen Lemmestrup. Højby lå – som beskrevet i 1908-09 – ”syd for Byen Gosmer
paa Grænsen mellem Gersdorffslunds Jorder og Gaarden ”Hovmarkens” Jorder”, altså

omtrent hvor dele af det nuværende Højby ligger. Porsborg lå omtrent, hvor
Gersdorffslund ligger, og Lemmestrup var– stadig med ordene fra 1908-09 – ”en
Bondeby, beliggende hvor Vejene fra Søby til Halling og fra Gersdorffslund til Fensten
krydser hinanden”.
Ejerne af godset Gersdorffslund:
Ejerne efter at Stamhuset Rathlousdal blev nedlagt i 1921
I 1921 da Stamhuset Rathlousdal blev nedlagt, afgav Gersdorffslund 147 ha til
Jordlovsudvalget med henblik på udstykning af statshusmandsbrug i Højby, og resten
blev solgt til forpagter Christian N. Lind
1921-1924 Christian N. Lind
1924-1925 Gregers Juel til Juelsberg, der afgav yderligere 93 ha til udstykning i
forbindelse med afviklingen af stamhuset Juelsberg. Derefter blev resterne af
Gersdorffslund solgt i 1925
1925-1953 Tage Viggaard Jensen
1953-1986 Thorkild Sand
1986-2003 Pajbjergfonden
2003- ? Susanne og Jens Gammelgaard

Ejerne før Stamhuset Rathlousdal blev nedlagt i 1921
1580-1661 Kronen - Kong Frederik den 3.
1661-1661 Joachim Gersdorff - Rigsmarsk og Rigshofmester (= statsminister og hvis
navn godset Gersdorffslund er blevet navngivet efter)
1661-1672 Margrethe Gersdorff (Joachim Gersdorffs datter)
1672-1681 Gregorius Rathlou (ved giftermål med Margrethe Gersdorff. Han delte i
1674 besiddelserne op i Gersdorffslund og Rathlousdal)
1681-1708 Frederik Carl Rathlou (Margrethes og Joachims søn)
1708-1752 Christian Rathlou (Margrethes og Joachims anden søn, som oprettede
Stamhuset Rathlousdal i 1749)
1752-1771 Dorothea Sophie Joachimsdatter Schack (enke efter Christian Rathlou)
1771-1800 Joachim Otto Schack Rathlou (nevø til Dorothea, statsmand og politiker.
Han fik tilføjet familienavnet Rathlou. Joachim Otto Schack Rathlou døde uden
arvinger.
1800-1828 Christian Frederik von Holstein (fjern slægtning til Joachim Otto Schack
Rathlou)
1828-1848 Niels Rosenkrantz von Holstein Rathlou (søn af Christian Frederik von
Holstein. Han fik tilføjet familienavnet Rathlou)
1848-1850 Niels Rosenkrantz von Holstein Rathlou
1850-1919 Christian Frederik Emil von Holstein Rathlou (Hous grundlægger)
1919-1921 Adolf Viggo Rudolf Hunø von Holstein Rathlou (den sidste ejer af
Gersdorffslund inden Stamhuset Rathlousdal blev opløst)

Gosmer Kirke
Margrethe Gersdorff (gift 1672 med Gregorius Rathlou) købte i 1696 Gosmer Kirke.
Hun og hendes sønner boede i mange år på Gersdorffslund, og Gosmer Kirke blev
derfor den kirke, som de knyttede sig til. I kirketårnet er bl.a. Gregorius Rathlou
begravet i 1681. Siden blev der opført et sidekapel. Familien brugte gravkapellet frem
til 1800-tallet. Gosmer Kirke hørte under Stamhuset Rathlousdal indtil Stamhuset
blev opløst i 1925, hvorefter kirken blev selvejende.
Følgende ejere af Gersdorffslund blev begravet i Gosmer Kirke
1681 Gregorius Rathlou (gift med Margrethe Gersdorff)
1698 Margrethe Gersdorff (Joachim Gersdorffs datter)
1708 Frederik Carl Rathlou (Margrethes og Joachims søn)
1752 Christian Rathlou (Margrethes og Joachims anden søn, som oprettede
Stamhuset Rathlousdal i 1749)
1771 Dorothea Sophie Joachimsdatter Schack (enke efter Christian Rathlou og deres
fire børn. Død 1714 Gregorius Rathlou, død 1717 Margrethe Gersdorff, død 1720
Christian Rathlou, død 1747 Sofie Hedvig Rathlou
1778 Dorothea Sophie Schack Rathlou (Joachim Otto Schack Rathlou og Charlotte
Øllegaard Juels eneste barn)
1798 Charlotte Øllegaard Juel (gift med Joachim Otto Schack Rathlou)
1800 Joachim Otto Schack Rathlou (nevø til Dorothea, statsmand og politiker)

Joachim Otto Schak Rathlou

Gosmer Hospital
I 1757 byggede Dorothea Sophie Joachimsdatter Schack (enke efter Christian
Rathlou) Gosmer Hospital, som bolig for gamle, svagelige og udslidte fæstebønder,
der havde hørt under stamhuset og dermed også Gersdorffslund. (se mere under
1754 Gosmer Hospital)
To statsministre har ejet Gersdorffslund og den ene Joachim Otto Schack
Rathlou blev begravet i Gosmer Kirke.
I 1661 døde Joachim Gersdorff, som var Rigsmarsk og Rigshofmester (=
statsminister, og hvis navn godset Gersdorffslund er blevet navngivet efter)

I 1800 døde Joachim Otto Schack Rathlou (nevø til Dorothea, statsmand og
politiker/statsminister. Han fik tilføjet familienavnet Rathlou).
Disse to statsmænd vil blive beskrevet i selvstændige artikler.

Mystik og død
Om Joachim Gersdorff død gik rygtet, at han muligvis var blevet myrdet. Og om
Gregorius Rathlou, der døde i 1681, sluttede man i 1800-tallet, da man åbnede kisten
for at restaurere den, at han var blevet levende begravet, fordi man fandt liget i en
meget akavet stilling med en hånd oppe ved hovedet og den anden hånd med
udspilede fingre på maven.

Foto fra Gosmer kirke 2021 – her ligger Joachim Otto Schack Rathlou, hans hustru og datter begravet

I de ni trækister i kapellet ved siden af ligger familien Rathlou: Gregorius Rathlou,
hans hustru Margrethe Gersdorff, deres to børn Frederik og Christian og dennes
hustru Dorothea Sophie Joachimsdatter Schack og deres 4 børn. Og det er Gregorius
Rathlou, som man mener er blevet levende begravet.

Bygninger
Umiddelbart efter oprettelsen af Gersdorffslund i 1674 fik Gregorius bygget en
hovedbygning, vistnok i bindingsværk. Den nedbrændte 1713 ved ildspåsættelse.
Derpå lod Christian Rathlou genopføre en enetages bindingsværkslænge. Den
nuværende hovedbygning er opført i midten af 1800-tallet. I perioder boede
stamhusbesidderen på Gersdorffslund, vist nok afhængigt af, hvilken hovedbygning
der var i bedst stand Gersdorffslund eller Rathlousdal.

Hovedbygningen omkring 1900 (udlånt af William Rathlou)

Gammel hovedbygning set fra haven (foto udlånt af William Rathlou)

Mens Pajbjergfonden ejede Gersdorffslund fra 1986 - 2003, blev der foretaget en
tiltrængt større renovation af hovedbygningen. I 2003 solgte Pajbjergfonden gården
til Susanne og Jens Gammelgaard.

Gersdorffslund o. 1995 (foto: Bente Schou)

I 1849, under Den Slesvigske Krig, fik Gersdorffslund i længere tid en stor
indkvartering af hessiske infanterister, fortæller forpagter af gården H. F. Ewald: ”Vi
slap dog for plyndring af gården, og i det store hele opførte besætterne sig ordentlig i
den tid, de var på Gersdorffslund.”
På et tidspunkt før 1834 blev der indrettet et mejeri på Gersdorffslund, for ifølge
folketællingen fra 1834 var der en mejeriforpagter, en mejerske, 6 malkepiger og 3
røgtere.
I 1890 brændte mejeriet, netop som man var i fuld gang med forårsarbejdet på
gården. I arbejdsdagbogen er følgende indført: ”Ildebrand! Mejeriet nedbrændt
fuldstændigt i nat kl. 1½. Ilden opstod sandsynligvis i en bindingsværksmur, der
stødte op til selve dampkedlens fyrrum.”
Opførelsen af en ny mejeribygning måtte ske hurtigst muligt af hensyn til gårdens
store mælkemængde og til smørproduktionen, der var ret betydelig. Mens
byggearbejdet stod på, måtte mælken ifølge Emil von Holstein Rathlous optegnelser
sendes til et andelsmejeri.

Den nye mejeribygning blev indrettet både større og mere moderne end den gamle
nedbrændte længe. Helt nye og bedre maskiner blev der indkøbt og opsat, hvilket
lettede produktionen betydeligt i forhold til før branden.

Gersdorffslund 1909 (gl. postkort)

Laden på Gersdorffslund 1883 (gammelt postkort)

1970 Storbrand i den gamle lade
Den gamle lade brændte ned i 1970, hvorefter en ny blev bygget.
Natten mellem den 7. og 8. januar 1970 hærgede en stor brand på Gersdorffslund.
Der var gået ild i en længe, der indeholdt 273 tons halm til cellulosefremstilling, en
mængde korn, såsæd, siloer, tørringsanlæg og en halmpresser. Værdier for adskillige
millioner. Slukningsarbejdet varede otte timer, hvorefter efterslukningsarbejdet gik i
gang. Alt i alt tog det brandvæsenet halvanden døgn at slukke branden. Proprietær
Th. Sand ringede selv efter Odder Brandvæsen og udtalte til Århus Stiftstidende
dagen efter, at det sikkert var en kortslutning i elinstallationen, men heldigvis var alt
forsikret. Mærkeligt nok var det den anden brand i løbet af kort tid. Umiddelbart før
jul var der nemlig opstået en tilsvarende brand på Godset Rathlousdal, og der gik 80
tons halm til cellulosefremstilling op i røg. De to godser delte på den måde stadigvæk,
35 år efter stamhuset blev opløst, et skæbnefællesskab.
I folketællingen fra 1850 nævnes Gersdorffslund Teglværk, hvor der boede en
teglbrænder med sin familie, men det nævnes ikke i folketællingerne igen.
Folkehold

Folkehold o. 1905 (udlånt af William Rathlou)

Folkehold midt i 1940’erne (udlånt af William Rathlou)
Billedet er med i Kaj Henning Jensens bog og her er navnene opført: Niels Jørgen Jensen, Svend
Jensen, Poul Christensen, Harry Andersen, ”Fesser”, Carl Jensen, ? , Rasmus Pedersen, Niels Peter
Pedersen, Tage Nielsen, Aage og Tina Rasmussen, Lykke Hansen, Lars Jensen og Jørgen Schou

Omgivelser
1812 Udkigspost/Lysthus
I et lindetræ i haven nær vejen blev der, formentlig i begyndelsen af 1800-tallet,
bygget et lysthus. Måske var dets oprindelige formål at tjene som udkigspost efter
engelske krigsskibe, der kunne tænkes at gøre landgang på kysten.

Det gamle lysthus (udlånt af William Rathlou)

I fredeligere tider overgik byggeriet til
ren fornøjelse – et lysthus – og
forskellige ejere har vedligeholdt huset,
som nu er over 200 år gammelt.
Digteren H. F. Evald var forpagter af
gården, da han i 1849 renoverede huset
og også i 1988 gennemgik stedet en
nødvendig istandsættelse, bekostet af
Th. Sand, som ejede gården på det
tidspunkt.
Det vides, at både Evald og St. St.
Blicher har nydt udsigten. Af breve i
familien Rathlou omtales, at H. C.
Andersen også besøgte familiens godser,
så det er sandsynligt, at den store digter
også har fornøjet sig i det højtliggende
lysthus.
Der er stadig et lysthus i træet, det
nuværende blev bygget i 1988-89.

Lysthuset o. 2010 (foto: Bente Schou)

Da der kom flere folk til Hou i sidste halvdel af 1800-tallet, fandt Hofjægermesteren
det nødvendigt at sætte et hegn op mellem byen og den omgivende skov, måske for
at holde dyr ude og folk inde. I dette hegn blev der sat led ved ’indfaldsvejene’. Det
mest benyttede var Havleddet, hvor vejen gik til Gersdorffslund og til kilden ved
Ravnskoven.

Havleddet. 1906 (foto udlånt af William Rathlou)

I 1959 gennemførte Karen Margrethe og Thorkild Sand en frivillig fredning af 150 tdr.
land naturskønt område omkring gården og ned mod stranden sydvest for Hou.
Det skete i stor hast, fordi Gosmer Halling Sogneråd havde planer og at ekspropriere
et stykke af jorden til at bygge en ny skole, hvilket Hr. og Fru Sand syntes var en
dårlig ide. Skolen kom så til at ligge, der hvor den ligger i dag på Skolegade, som var
på et stykke af Gården Bjørnkjærs jord.
Stengærdet langs vejen ned mod Hov blev sat op i 1978. Det erstattede en bøgehæk,
der var gået ud på grund af saltning af landevejen, der dengang var amtsvejen til
Hou.

Stengærdet langs Houvejen
I svinget ved Gersdorffslundvej står der en falsk runesten, hvis ordlyd er som følger:
”En smuk natur”.

”En smuk natur”

Dette er oplyst af William Rathlou, som har været i kontakt med en runeekspert på
Moesgaard Museum. Stenen er således efter bedste skøn ikke gammel, men det er da
en sjov historie.

Den ’falske’ runesten (foto: Bente Schou)
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