Otto Woldemar Viktor
von Glasenapp
ja Rogosi 20. sajandil
Rogosi mõisa viimane omanik Otto Woldemar Victor von Glasenapp sündis 19. septembril 1858. aastal. Ta Õppis ajavahemikus 1877-1881 Tartu
Keiserlikus Ülikoolis ning suundus sealt edasi haridusteed jätkama Tübingeni ülikooli. Pärast õpingute lõpetamist võttis ta isalt Alexander von
Glasenappilt üle Rogosi mõisa.
20. sajand oli mõisnikele keeruline aeg. 1905. aasta revolutsiooni sündmustele järgnesid mitmel pool mõisates röövimised ja paljud mõisad
põlesid tervenisti maha. Rogosi mõis pääses nii põletamisest kui suuremast rüüstamisest, kuid siiski ei möödunud need rahutud päevad ka Rogosis
vahejuhtumiteta.
I maailmasõja käigus said paljud mõisad kannatada, mitmel pool võtsid kommunistlikud võimud mõisad üle. Iseseisvunud Eesti Vabariik tõi nii
baltisaksa kui ka eesti soost mõisnikele kaasa uued mured. Suurimaks löögiks mõisamajandusele oli 1919. aasta maaseadus, millega riigistati
kõik mõisamaad ja mõisad koos päraldistega (va omavalitsuste, heategevate ning teadusasutuste käsutuses olevad mõisad). Ka Glasenappid jäid
Rogosist ilma. Hiljem said endised omanikud mõisast väikse maatüki siiski tagasi. Segasel ajal juhtus nii mõndagi ning 1920. aastatel oli Victor von
Glasenappil pretensioone hoolekande ajal mõisa valitsejaks olnud Alfred Albotini vastu.
1 Otto Woldemar Victor von Glasenappi sünnikanne kirikuraamatus.
EAA F 1268, n 1, s 49. L 45p.

1858. aasta 18. septembri pärastlõunal kell 4 sündis Rogosi mõisas Otto Woldemar
Victor von Glasenapp.
Vanemad: eruleitnant Alexander von Glasenapp ja tema abikaasa Elise Emma
Sidonie (sündinud paruness von Rosen).
Ristivanemad: vanaisa kapten Otto von Glasenapp, leitnant-polkovnik Woldemar
von Glasenapp, paruness Klebeck, vanaema paruness von Rosen, proua Rätl(h)in
Julie von Kamenski.

2 Victor von Glasenapp.
Erakogu.
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3 Alexander von Glasenappi kiri 1881. aastast poja ülikooliõpingute kohta.
EAA F 402, n 2, s 7174.

1881. aastal lahkus Victor von Glasenapp Tartu ülikoolist, kus ta oli õppinud 1877.
aastast. Selleks pidi tal aga olema isa luba. Tol ajal oli tavaline, et ühes ülikoolis veedeti vaid aasta või paar ja Victor siirduski edasi õppima Saksamaa ülikoolidesse.

4 Victor von Glasenappi hinneteleht 1879. aastast.
EAA F 402, n 2, s 7175.

Ülikoolis oli Victor keskendunud majanduse ja poliitika loengutele ning tema hinneteleht on säilinud semestrist, mil ta kuulas loogika, Euroopa riikide süsteemi,
uuema Vene ajaloo, üldise riigiõpetuse ja riigiõiguse ning Vene riigiõiguse loenguid. Peaaegu kõik eksamid sooritas ta väga headele hinnetele.

5 Katkend Rõuge kihelkonnakroonikast.
EAA 1268, n 1, s 17.
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Rõuge kiriku pastor oli juba 18. sajandi teisest poolest pidanud kihelkonnakroonikat. Rogosi mõis tuli selles jutuks vaid ühel korral: seoses 1905. aasta revolutsiooni
ja sellega kaasnenud mõisate rüüstamisega. Kroonik tõdeb, et kihelkonnas mingeid ekstsesse ei toimunud, vaid Rogosi mõisas leidis aset telefoni- ja relvarööv.

6 Victor von Glasenappi kiri Woldemar von Glasenappile.
EAA F 1163, n 1, s 88.
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7 Victor von Glasenappi lapsed.
Erakogu.
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Vasakult: Vita (1896–1992),
Guido (1897–1943),
Evelyn (Evy) (1901–1993),
Otto (1902–1993).

Alfred Albotin oli 1. juunist 1919 kuni 1. augustini 1920 Rogosi mõisa hoolekandevalitseja. Victor von Glasenapp süüdistas 1923. aastal mõisavalitsejat Albotini mitmetes väärnähtustes. Näiteks oli pärast mõisa varade üleandmist tehtud endise
omaniku kulul mitmeid väljaminekuid ja isegi valitsejale palka makstud. Lisaks on
mitmesugustel asjaoludel kaduma läinud vilja, heina ja puid, mille eest nõudis von
Glasenapp kompensatsiooni. Mõned kuud hiljem nõudis ta muuhulgas veel renditalude ning viljapuuaia ühe aasta renti. Sama aasta novembris rahuldas mõisate
hoolekande likvideerimise komisjon Glasenappi palved vaid osaliselt, Albotin aga
ei tasunud sedagi osa ära. 1926. aastal kaebas von Glasenapp uuesti Albotini peale, oli vahepeal kogunud täiendavaid materjale ja nõudes täiendavat ülekuulamist.
Toodud kirjas mainibki von Glasenapp, et on leidnud andmetes veel vigu, eriti teraviljahindade osas.
Ülekuulamisprotokollist selgus näiteks, et 84-aastase mõisa aiavahi Reinhold
Henningi kinnitusel olnud nii õunasaak kui nisusaak head. Kohus mõistis Albotini
süüdi, kuid see kaebas asja edasi, tuues vabanduseks erakordsed olud: “Minu volitaja pidi mõisat valitsema erakordsetes oludes, sest maad olid sõja ja rahutuse aastatel
puudulikult haritud ja väetatud ning sellepärast ei kandnud see head saaki, mis korraliku maaharimise juures oleks võimalik olnud saada; mõisa ehitused ei olnud aastate
viisi remonditud ja olid viletsas seisukorras, puudusid vilunud ja kohusetruud põllutöölised.”
Lisaks oli Albotin müünud oma vara 100 000 marga eest oma kälimehele Hendrik
Pallole. 15. veebruaril 1929 tunnistas Tartu-Võru Rahukogu selle ostu-müügilepingu õigustühiseks. Kohtuvaidlused aga jätkusid kuni Victor von Glasenappi surmani
1928. aastal.

