
Store Maglegård set fra luften 1955 
Gården blev i 1883 købt af den islandsk-danske 
grosserer Niels Christian Havsteen, der satte sin 
søn Theodor ind som forvalter, indtil denne blev 
egentlig ejer  to år efter.Theodor blev hurtigt en 
betydende mand i Roskilde, respekteret for sin 
dygtighed. Store Maglegård blev i hans tid et 
mønsterlandbrug. I byen fik han mange tillids-
hverv, f.eks. var han bestyrelsesformand for Ros-
kilde Sparekasse og sad i byrådet for de konserva-
tive. 
I 1888 ægtede han borgmester Blechingbergs 
smukke og ombejlede datter Ida, og ægteparret fik 
hurtigt seks børn. Så der var liv på gården med 
børn, gæster, stort folkehold og mange repræsen-
tative forpligtelser. 
 

 
 
 
 
Et nyere foto (Tommy Hansen) af det store 
stuehus set fra haven (nordsiden), mens hu-
set stod tomt og ventede på den restaure-
ring, der skulle gøre det egnet til hovedsæde 
for ”Madkulturen”. 
På den store tagterrasse fik Theodor Hav-
steen indmuret sine initialer TH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Store Maglegård ligger et par km syd for 
Roskilde by, og på dette billede som er ta-
get fra tagterrassen, ca. 1910 ser man åbne 
marker , som hørte til gården. Mod syd 
strakte St. Maglegårds jorder sig ud mod 
Darup og Kamstrup. 
Theodor Havsteen samlede på sten, store 
sten, som han fik opstillet i sin have. En af 
de største, som blev gravet op fra Lavringe 
mose, blev købt og kørt til St. Maglegård.  
I dag står den som genforeningssten i By-
parken. 
 
 
 
 
 

Familien Havsteen på Store Maglegård Roskilde 



Forlovelsesbilledede  ca 1887. 
Theodor Havsteen i hofjægerme-
steruniform. 
Ida Havsteen, hjemmets strålende 
værtinde. 

 

 
Hjemmet var indrettet efter tidens smag 
med klunkemøbler, buster, prismekroner, 
malerier og nips. Fru Ida slapper af sik-
kert efter en festlighed at dømme efter 
blomsterbuketterne. 
I spisestuen, hvor der ofte blev dækket op 
til middage, hænger beviserne på Theodor 
Havsteens passion for jagt. På sine egne 
jorden skød han harer, agerhøns og ænder. 
Der var en sø, der hvor nu BOMI og Mu-
sicon ligger. Men ellers gik han på jagt 
med sine venner i Nordsjælland, og han 
havde en særlig tilladelse til at skyde 
snepper. 
 
 
 
 
Parade  med kronprins Christian, den se-
nere kong Christian X. 
 
 



                    

Theodor Havsteen havde nære forbindelser til 
kongehuset, og Chr. X udnævnte ham til Ridder af 
Dannebrog.  
Da ingen af sønnerne ønskede at overtage gården, 
(de fik militære karrierer) solgte Havsteen den og 
flyttede ned i byen. Ida døde få år efter, og datte-
ren, som også hed Ida, holdt hus for sin far. Det 
blev dog ikke til mange år for den statelige enke-
mand, for efter at have spist noget frugt, der var 
sprøjtet, døde han i 1922. 
Han fik en nærmest fyrstelig begravelse fra Ros-
kilde domkirke, men hans gravsted må man finde 
på Holmens kirkegård i København, hvor også 
resten af familien ligger. 
At en familie og et menneske, der har betydet så 
meget for Roskilde, nu er næsten usynlig, kan un-
dre. Kun vejnavnet Maglegårdsvej og Havsteens-
vej antyder tidligere tiders storhed. Og så naturlig-
vis den smukke gule hovedbygning med initialer-
ne TH. 
 
Familiegravstedet på Holmens Kirkegård  
(foto Tommy Hansen). 
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