
 
 

 
 
 
 
 

Severinsminde 
 

 
 
24. juni 1913 blev Karen Baastrup og Harald Groth Teisen gift i Holmens Kirke i Kbh. 
Karen og hendes 4 brødre voksede op i det flotte røde murstenshus ”Hvælvingen” på Nikolai 
Plads, Admiralgade 6. hos Manon og Vilhelm Baastrup. Han gik hver morgen de få skridt til Højbro 
Plads på arbejde, hvor han var direktør i Det kgl. Octroierede Søassurance Compagni  -  et flot 
hus på hjørnet af Gl. Strand og Højbro Plads - begge huse er der stadig. 
 
 

                        Karen og Harald Teisen                                                                                                      
 
Harald var Vendelbo – og som andre deroppe fra gjort af ”sejest bark” har ikke brugt tid og penge 
på bryllupsrejse eller andet pjat, landmand, Landbrugskandidat 1910 – Karen fik en slags 
læreruddannelse på Zahles skole, var en periode huslærer for børnene hos en bryggerfamilie i 
Glostrup. Hun var fast besluttet på at blive en dygtig og god landmandskone - det blev hun - det 
gik som en rød tråd gennem det liv de fik - og det, hun fortalte de få år, jeg kendte hende. 
Dem vender jeg tilbage til - for der var jo familier før dem.  

Harald voksede op på Dronning- 
gård og Civagård i Vendsyssel.  
 
De mødte hinanden, når de som  
børn var på ferie hos Kathrine og  
Frederik Ingerslev, forpagter på 
Severinsminde. Karens morbror  
og Haralds moster. 
 
Helt sikkert har de allerede dagen  
efter brylluppet været på Severins- 
minde i gang med livet og den  
fælles opgave - som forpagter 
efter Ingerslev. 
 
 
 

 

Onsdag den 2. februar 2011 havde Lokalhistorisk forening for Butterup og Tuse sogne inviteret 
Merete Teisen til at fortælle om ”Mennesker og liv på Severinsminde gennem ca. 100 år”. 
Arrangementet trak fuldt hus i Tuse Forsamlingshus og var en stor succes. Foredraget gengives 
nedenfor med et udvalg af de billeder, der var en del af foredraget. Med Merete Teisens 
tilladelse er beretningen en del af foreningens udgivelser for 2011.  

 



 
 
 

Side 2 
 
 
1384 nævnes Æbeltved, senere Severinsminde som en fri Herregård. 
 
11. oktober 1413 onsdag efter Dionysius, dag – skriver væbner Jens Andersen af Bildsø skøde og 
overgiver til en hæderlig og ærværdig mand, Oluf Bille Æbeltved en gård, der ligger i Butterup, 
udreder fem pund korn i årlig afgift. 
 
1547 købte Hans Barnekov Ellinge, Ellinge by og tilhørende mange gårde i omliggende sogne, 
sikkert også Ebbeltved, omdøbte til Birkholm. Han solgte 1630 til Malte Juul. Hvornår Ebbeltved 
gik fra fri herregård til Birkholm – senere Løvenborg, ved jeg ikke. 1738 solgte Malte Juul Birkholm 
med alt til Herman Leopoldus Løvenskiold, Jernværksejer  i Norge. 
 
1750 havde sønnen Severin overtaget, han købte Vognserup. Ebbeltved hørte stadig til. Og 1773 
oprettes hele ”molevitten” til Stamhus, Baroni. Ebbeltved blev nok til Severinsminde på det 
tidpunkt. 1773 var Butterup Sogn en by med 10 gårde, 9 huse, 1 hospital til 6 lemmer og med 
Hovedgårds Taxt. 140 tdr. Skovskyld 10. 
 
I bogen ”Danske Studier” 1910 skriver en F. Dyrlund om danske stednavne ”Et kildent punkt er det 
om Møsten - det mig fra min tidligste ungdom hjemlige ”Møsten” i Butterup var for sogneboerne 
navn på byens udmark - modsat hjemmemarkerne ved og omkring den endnu sammenhængende 
by. Hver bonde havde sin Møstlod.” I Matrikelbog 1680 står at Butterups 3 vange hed, 
Skovvangen, Hesselvadvangen og Møstevangen, at nogen kaldte et område æble, fordi der 
engang voksede mange æbletræer. At menigmand i 1800-tallet stadig sagde Æweltved, skønt  
gården  for længst officielt  hed Severinsminde. 
 
1857 skriver en lærer fra Trønninge om livet på egnen: ”En gang var beboerne i Butterup til møde 
hos oldermanden til indbetaling af krigsskatten. Jeg var med. Jeg kastede et blik ved siden af mig, 
hvor forpagter Krarup fra Severinsminde havde taget sæde – om også han ømmede sig, men da 
jeg opdagede hans lange stivskaftede støvler og et gåsenæb bagved mine slet beskyttede lægge, 
fattede jeg årsagen og bandede de arrige gåsemødre og den hæslige skik, at lade dem ligge inde 
i stuen for at udruge deres æg.” 
 
Hele hans fortælling ligger på bordet. 
 
I 1857 var Alfred og Thora Krarup forpagter på både Severinsminde og Eriksholm. De fik 4 børn. 
Katrine f. 1867 på Severinsminde senere gift med kunstmaler Hans Holten Dall. Henriette 
Johanne Margrethe, f. nov. 1868 g. m. Jacob Ibsen f. 9.6.1887, Apoteker på Elefant Apotek i 
Holbæk. Jacob Ibsen døde 5.3.1907, Henriette drev Apoteket videre til ny Apoteker kom. Frederik 
f.1870 på Severinsminde blev Forstkandidat, store stillinger inden for skovbrug i Danmark og 
Sverige. Aage f. 1872 på Eriksholm, uddannet maskinbygger på Helsingør Skibsværft. Ansat og 
senere direktør for Skibsværft i Chile, medlem af utallige bestyrelser og hjælpeforeninger i Chile, 
han var ejer af gården Bella Sombra.  
 
Dygtige børn. Alfred K. døde 1873.  Slemt for Thora at skulle flytte fra Severinsminde og evt. Eriks 
holm med så små børn, nogen må have hjulpet, at børnene fik gode uddannelser. 
 
Severinsmindes forpagtere: 
 
1872 Andreas Jørgen Asmussen g. m. Charlotte forpagter. De fik en søn Peter og i hvert fald en 
datter, for sommeren 1950 - min første sommer - kom en dame kørende med sin mor, f. 
Asmussen, hun var vokset op på Severinsminde, ville gerne gå tur i have og hus.  Hun fortalte 
om barndommen og livet der. Hun og svigermor talte længe sammen, havde jeg vidst om i dag, 
havde jeg hørt bedre efter. 
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Frederik og Kathrine Ingerslev afløste Asmussen som forpagter i 1902.  De fik ingen børn, men 
Kathrines søstre Bertha og Juliane Marie, og Frederiks søster Manon Baastrup kom med mænd 
og børn på ferier i det gæstfrie hjem, som det er beskrevet af Severinsminde- og Vognserup-
børnene, dog - Frederik havde skæg - pigerne hadede at blive kysset velkommen. 
 
Karen fortalte om herlige ferier – stadig den gamle stråtækte gård - hun og brødrene kurede ned 
ad staldtagene og vist meget andet muntert - børnene fra ”Hvælvingen” var alle yderst aktive og 
opfindsomme børn - bestemt også Karen. Få dage efter en sådan ferie kom besked til familien  
Baastrup, ”Hvælvingen”, at gården var brændt. Karen og brødre havde urolige dage og nætter - 
var bange, at de måske havde medskyld. Var vist ikke tilfældet. Det var 1904 eller 1905 alle 
staldbygninger brændte, men ikke det lange stråtækte stuehus eller hønsehuset i haven. 
    
 

 
 

Man besluttede at nedrive stuehuset og 1905-1906 blev gården bygget som den er i dag. 
Svigermor fortalte, at godsforvalter Holm fra Løvenborg (far til senere advokat Holm) kom 
kørende i hestevogn og råbte: ”Hvordan går det murermester”? ”Det går godt hr. godsforvalter” 
råbte murermesteren tilbage, og så kørte Holm - og murermesteren og Frederik Ingerslev 
byggede sikkert videre, som de ville have det.  
 

Kathrine og Frederik Ingerslev på 
gårdspladsen. Klar til 
søndagsturen! 
 
De var forpagtere på 
Severinsminde 1902-1913 



Et dejligt hus blev det.  
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Heldigvis blev ”Hønsehuset” i haven ikke revet ned, det fik vi og vores drenge megen glæde af, 
da mine 500 hvide ”Italienere” var smidt ud.  
(Drengene og mængder af unge kammerater øvede med de forskellige orkestre, de altid havde 
og vi fik et flot festlokale). 
 
1906 var Kathrine og Frederiks folkehold: husjomfru, 3 piger, 1 husholdningselev, 2 røgtere, 1 
staldkarl, 3 landbrugselever og flere tyende, som de kaldtes. Når Frederik og andre fra oplandet 
var i Holbæk, opstaldede de hestene hos Købmand Dyrkop, mens de handlede, alle betalte for 
det. Frederik klarede det med et bundt rabarber.  Måske har de været på Apoteket, købt medicin 
af Henriette Ibsen, f. på Severinsminde. Ingerslevs købte Gislingegården 1913, da Karen og 
Harald overtog.  
 
Efter vielsen i Holmens Kirke var der fest hos Baastrups i ”Hvælvingen”. Menuen kender jeg 
ikke, men i Kirken havde de sunget ”Jert Hus skal I bygge” ”Det er så yndigt at følges ad” og 
”Kærlighed fra gud”. 
 
De trykte salmer var alle indbundet i hvid Silketaft - jeg har lagt en, så I kan se. Tilfældigt har jeg 
stadig både salmerne og telegrammer, som jo nok er læst op, jeg læser et par til kaffen. Det 
flotteste er Løvenskiolds håndskrevne.   
 
Manon og Vilhelm Baastrup havde forsynet Karen med et flot og brugbart udstyr. 
 
Til spisestuen havde en snedkermester i Århus fremstillet bord og stole til 24. Et kæmpemæssigt 
skab, buffet og vinskab alt massivt egetræ. Mørkt, store udskæringer, voldsomt, utrolig grimt, 
men det fungerede jo, rummede linned med monogram til år fremover, et fint spisestel 
”Sommerfugl” og hverdagsstellet, som vi fik.  
 
Rigeligt sølvbestik - hun valgte det mønster, det lignede korn sagde hun, og da hun nu skulle 
være landmandskone. Til dagligstuen mahognisofa med tilhørende armstole, stort rundt bord. 
Soveværelsemøbler. En god hjælp for den unge forpagterfamilie.  
 
Jeg har lavet en lille opdækning. Sådan så kuverterne i spisestuen ud til daglig fra 1913 – 1985 
med den fine klokke, svigermor ringede på, når stuepigen skulle skifte tallerkener og komme 
med næste ret. Vi lod den hænge, skønt der ikke kom nogen, når vi ringede. Fra 1960 samme 
opdækning, men i spisekrog i køkkenet. 
 



Til selskab ”Sommerfuglestellet”, Berthas vinglas og 2 af de 4 sølvkandelabre fra udstyret. 
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Karen kaldt Trine f. 20. august 1914.   
                                                                                                                                                     
Christian f. 30. dec. 1915. I Kirkebogen står: 
døbt af Pastor Sidenius i Butterup, 
frembåret af moderen,   
Faddere var: Fru Manon Amalie Baastrup, 
Fru Bertha Teisen, Direktør Vilhelm 
Baastrup, Forpagter Simon Groth Teisen, 
Vognserup og Translatør Ove Baastrup 
København. 
 
Inge, kaldt Sidse f. 17. jan. 1921.  
 
Poul Groth Teisen f. 4. jan. 1923.                                                                    
 
1914 blev der verdenskrig. 
 
1915 blev Haralds storebror, Simon Groth 
Teisen og Karen Schæffer fra Nakkebølle 
på Fyn gift.  De forpagtede Vognserup, 
flyttede ind i Hovedbygningen - og Bertha 
og Hans Christian sluttede endeligt i 
Vendsyssel, flyttede ind i forpagterboligen. 
Hans Christian døde 29.02.1916. Bertha 
blev boende til sin død 1936.  
 
Hun var dygtig, betænksom og meget 
sparsommelig, en højt elsket bedstemor – 
særligt af den mindste på Vognserup. 
  
 
 
            

          Fra venstre: Christian, Inge, Poul og Karen 

 
2. juledag holdt Karen og Simon Teisen altid hendes fødselsdag og Severinsminderne var med.  Så 
vidt jeg ved, samledes familierne også efter hendes død 2. juledag.  Det var sikkert så hyggeligt. 
 
1916 blev Harald som tidligere garder indkaldt til Sikringsstyrelsen. 
Karen klarede det daglige - sikkert med god hjælp både ude og inde. I den periode ansatte hun Emil 
og Thora Petersen, som tyende, som det står i kontrakten, som vi har, den ligger også på bordet. 
Kontrakten er underskrevet af Harald. Han har nok fået orlov til det, Karen har sikkert ikke måttet 
underskrive. 
 
Den ansættelse var noget, hun resten af livet talte om og var meget stolt af - at det var HENDE!  
Og der var god grund til at være stolt. De blev og arbejdede på Severinsminde resten af livet, boede 
de senere år i huset Tuse Bjerg nr. 1. Emil døde sommeren 1950, jeg var, som ny kone på stedet, 
med til hans begravelse, huskede ham fra 1948.  Deres søn Ernst Petersen og Rosa kom ”hjem” til 
Severinsminde og blev hos os til han gik på pension 1983, og det var godt, for når Ernst var der, var 
alt i de bedste hænder. 
 
1916 havde de på Severinsminde folkehold med følg. årlige indkomster: husjomfru 400 kr. 2 stue- 
piger hver 400 kr. en barnepige, ingen løn, i stedet har hun sikkert haft familiær stilling, 1 staldkarl 600 
kr. røgtere og øvrige 400 kr. Der står, at ingen, heller ikke familien har forringet arbejdsevne. Staldkarl 
må have været et meget betroet og værdsat job – at han fik 200 kr. mere end alle andre, men det var 
vel også både arbejds- og køreheste han havde ansvar for - og meget vigtigt, at de og opdræt blev 
passet. 
 



 
 
 
 

Side 6 
1917 Købte Harald Teisen Severinsminde af Baron Løvenskiold. 
 
Ved Folketællingen 1925 er familien Inge og Poul kommet til, 1 husjomfru, 3 husassistenter!! 
1 lærerinde, 1 forvalter, staldkarlen og flere tjenestekarle. 
 
1930 har de samme folkehold, ingen barnepige mere, Ellen Gundersen er lærerinde (Poul G.s 
søster), lærerinderne fik både løn og havde familiær stilling - ligesom forvalterne altid. 
 
Måltiderne: der blev serveret i 2 stuer, folkestue og spisestue 
06,30 eller 7,00 morgenmad i folkestuen til karle og røgtere. 9,00 ”frokost” i spisestuen. 
Kl. 12,00: varm mad, 2 retter til alle, i folkestuen, hvor køkkenpigen serverede, i spisestuen, hvor 
stuepigen serverede for familien, forvalter og lærerinden. Husjomfruen og de unge piger spiste i 
køkkenet.   
OG DET VAR kl. 12.00 !!  Maden skulle sættes på bordet i folkestuen 30 sekunder i kl. 12 ellers 
bankede karlene i bordet, sagde husjomfruen til os 2, da fr. West og jeg var elever, så vi skulle nok 
sørge for at være i tide. Hun var chef for køkkenregionen, forventede flid, orden, præcision af de unge 
piger. 
Kl. 18,00 koldt bord med 1 varm ret (rester fra middag) i både folkestue og spisestue. Til 
middagsmaden vand, til aftensmad mælk. Det samme, da jeg havde folk på kost 1950 - 1960.  
 
Lærerinderne boede der, underviste i skolestuen, indrettet i et gæsteværelse. En gang årligt havde de 
eksamen. Pastor Krarup, Butterup kom som censor. De var meget nervøse, som alle børn, men 
pastor Krarup hjalp så meget, han kunne. ”Lille Poul, hvad er 2 x 7, fortsatte straks: ”Manden tabte 
skjorten, 2 x 7 er fj…..” 14, sagde lille Poul og klarede sig frem gennem de første 2-3 år, så han kunne 
komme i rigtig skole Den private i Holbæk. Christian og Poul kom begge på Stenhus, Christian blev 
student, garder, senere landmand. Poul Realeksamen, så landvæsenselev, først i Kostalden på 
Kaalund Kloster, så Vesterbygård som elev.  
 
Severinsminde var mark- og kvægbrug. Mange heste og grise. Ca. 100 køer med opdræt, de var 
fodermesterens ansvar. Han og hans familie boede i et af gårdens huse. Og duerne, rædsomme at 
gøre i stand, men de smagte dejligt, ligesom fasanerne, de skulle plukkes – ikke flåes. Høns, ænder, 
gæs med opdræt var Karens - det var hun god til - hun som kom fra Nikolai Plads, uden tøven 
huggede hun hovedet af de høns, der skulle slagtes - kom en mus (engang også en rotte forbi, det så 
jeg), fik de samme omgang.  
 
Mængder af gæs og ænder slagtet til jul og sendt til familierne i København. Dunene omhyggeligt 
behandlet, om sommeren stod man så i haven og lavede dyner i vår, man kunne købe. Med kyndig 
hånd tog hun blod fra til blodpølse, når de slagtede. Henkogning, syltning, bagværk, daglig 
madlavning.   
 
Hovedrengøring april og oktober. Et kæmpestativ i bordhøjde blev sat op på gårdspladsen. 2 mand 
hjalp med at bære alt ud. Ekstra rengøringshjælp var med. Kørepelsene og dynerne fra kisterne på 
loftet, sengetøj, tøj, polstrede stole, gardiner, alt kom på stativet, banket og børstet, ny naftalin i 
kisterne. Lofter, vægge, billeder rengjort med koste, klude, sæbe og kvillajabark - alt så båret på plads 
igen på nybonede gulve, rene skuffer og skabe. 
 
Hvis en enkelt lille støvfamilie på 5 havde håbet på ly for vinter, var de gået galt i byen, ikke den 
mindste uldvante gik fri af banken, børsten på stativet. Jeg var med okt. 48. 2 uger, så var Karen klar 
til mænd på jagt om søndagene, fasaner og julemåned.   
 
En god landmandskone og god arbejdsgiver for sine ansatte blev hun - og hun holdt af det liv. Signe 
fra Mårsø kom af og til, hun stoppede og lappede strømper, linned og alt, Svigermor - senere var jeg 
med - var altid på julevisit, før vi selv kunne holde jul. 
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Christian staldkarl og hunden ”Skihund” 
 
og Poul med heste 

 

I toppen af det store asketræ på stenhøjen i haven 
fik hun bygget en terrasse med trappen snoende  
sig op omkring træet - der sad hun om eftermid- 
dagen, fik teen hejst op - der var dejlig  
køligt om sommeren, sagde hun.  
 
På loftet indrettede hun gymnastiksal med alle  
slags redskaber til børnene og sig selv. 
  
Børnene fik små heste. Poul elskede hestene,  
hundene og alle fuglene fra han var lille, red eller  
kørte i jumben alene eller sammen med  
Christian Staldkarl og ”Skihund”  
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Jeg tror ikke, det er overdrevet at sige, at han elskede alle de vidt forskellige mennesker, som 
arbejde og levede på gården, Julius, Herman Jensen og alle de andre, ligesom Christian og Henrik 
en generation senere. Herman stod altid øverst i laden, når de kørte korn ind, når så Harald - og 
senere Poul viste sig, råbte han altid ”Vi mangler mandskaw”. Og Poul kendte alle fugle, biller og 
sommerfugle.  
 

Dammen i haven var et paradis. Med tudser osv. 
Den fungerede som oprørt hav, når de i både og 
vaskebaljer udkæmpede drabelige søslag – om 
vinteren skøjtebane.  
 
Christian og Henrik passede omhyggeligt den 
pragtfulde isbane, da den var deres.  Et sådant 
sted gav opvoksende børn utrolige muligheder, 
udviklede evne og fantasi til at få alverdens ting ud 
af træ, gammelt skrammel osv. At lege og leve 
blandt forskellige mennesker var alt for dem, en 
god ballast på vejen gennem livet.  
 
Harald Teisen var uden tvivl en dygtig og 
respekteret landmand, i Sognerådet og andet. 
Mange unge vordende landmænd havde været 
elever og forvaltere hos ham, og de vendte tilbage 
på besøg – også efter hans død, men han var en 
streng far, i hvert fald for drengene – sikkert i 
bedste mening – det gjaldt jo om at ruste børnene 
til det voksne liv.  
 
Hver søndag gik de i kirke, uanset vejret, sad de 
på forreste bænk. De fik bil, jeg ved ikke hvornår, 
så kørte de søndagstur. Under krigen blev den 
”opstaldet”, men så kørte Karen bare selv i 
hestevogn til Holbæk og handlede. Bilen kørte fint 
igen efter krigen. 

 
I begyndelsen af 1920-erne oprettede fru Pastor Sidenius ”Butterup-Tuse Sykreds ” med fruerne fra 
gårdene i de 2 sogne.  De mødtes en gang om måneden, syede, strikkede, betalte lidt til kassen 
hver gang, så de til jul kunne uddele til børn fra sognene, som trængte til hjælp. De skiftende  
præstefruer læste op. Vi sluttede altid med at synge ”Gå da frit enhver til sit ”. Jeg var med fra jeg 
kom 1950. 
 
Om sommeren var vi på udflugter. 1926 holdt de møde hos fru Jens P Larsen, Præstegården, 
Dorthea Thorsen, Severinsminde. Indtægt: 94,90, købt 2 par sko, forskelligt tøj for 67,58. Revideret  
Tudse 10.1.1917 af Karl Hansen. 1966 – sidste regnskab, jeg har – indtægt 428,79 incl. Fru Pastor 
Krarups legat på 63,70 kr. 1961 var sidste år med tøjuddeling. Derefter til forskellig børne-
ungdomshjælp, grønlandske, spastiske børn. Et år fik Skipper på ”Fulton” – vi fik fint takkebrev fra 
ham. Det var hyggelige eftermiddage, vi kendte jo efterhånden hinanden rigtig godt.  
 
Severinsminde 1920-erne og 1930-erne, travle år med opvoksende børn, masser af folk, sommer-
julegæster. Såning, høst, roer, pløjning. Om vinteren tærskede de kornet, høstet med selvbinder og 
kørt i laden. 1936 – 1938 døde både Bertha, Manon og morbror Johan. Simon Teisen og godsejer 
Dahl, Ladegården, Haralds ven fra Landbohøjskolen døde 1939. Harald red rundt til de 2 gårde for 
at hjælpe med tilsyn. 
 
1938 havde Karen og Harald sølvbryllup. 
 
Festen blev holdt på kornmagasiner. Gaven fra Kathrine og Frederik Ingerslev var Centralvarme i 
hele huset. Jeg sendte senere mange tanker til dem med tak for den gave.  
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   Alle gårdens medarbejdere - også ”Skihund”                          Karen og Harald Teisen på hovedtrappen 

 
Der blev krig i 1939. De første par år berørte krigen og besættelsen dem ikke meget. Harald red 
fortsat til Vognserup og Ladegården, hjalp med tilsyn. Poul på Vesterbygård. Okt. 1941 kørte de 
roer med de gamle vogne med jernhjul, hestene blev skræmt, løbende bøjede Poul sig for at samle 
tømmerne op, som han havde tabt, og hjulet kørte over hans venstre hånd, den blev svært skadet, 
han kom på Rigshospitalet.  
 
Harald blev syg, kom på Holbæk sygehus og døde uventet efter få dages indlæggelse, 53 år. Det 
var en katastrofe for Karen - og med den 18-årige søn på Rigshospitalet. Jeg tror ikke, hun var i 
tvivl. Hun blev på Severinsminde med hjælp fra dem, hun havde ude og inde. Pouls hånd blev pæn, 
men ikke brugbar til greb og spade. Han kom på 2-årig uddannelse på Næsgård. 1943 - tror jeg - fik 
hun Folmer Madsen som forvalter.  Han blev en enestående støtte for hende - den klippe, hun stod 
på mange år frem er vist ikke for meget at sige.  
 
Det blev han for hele familien. Han blev der til Poul kom hjem 1946.   Blev senere forpagter på  
Løvegård og Krusesminde ved Korsør. Købte så Suserupgård, en dejlig gård ved Thystrup-
Bavelsesøerne. Vi bevarede forbindelsen med ham, og spurgte ham gerne til råds. Den aften, 
Kennedy blev skudt, var Poul og jeg til middag hos ham, vi kom sent hjem - Christian og Henrik 
fortalte - I tager vist fejl, sagde vi - det gjorde de ikke. Efter Næsgård blev Poul forvalter hos 
forpagter Jens Chr. Lunn på Hellestrup (min fars fætter) en gård på Midtsjælland. Jens Chr. var da 
allerede involveret i modstandsbevægelse, natlig våbenmodtagelse osv sammen med andre på 
egnen, bl.a. en skovridder fra en af de store skove der.  
 
Poul kom med i det job. Det var vist i høsten 1944 i middagsstunden, tyskerne kom, først i stue- 
huset. Poul var på sit værelse i en anden bygning, han løb - og gik vist i sit arbejdstøj til Kbh. til 
søster Sidse, som boede der. Jens Chr. og andre blev taget - Skovriddergården sprængt i luften. 
Nogle af dem kom i Shellhuset. Min far talte med bekymring om fætteren og hvordan det ville gå, 
husker jeg.  
 
Poul fik nyt navn og identitetskort, skiftende opholdssteder - ansat på Zoologisk Museum udover, 
hvad han ellers lavede. Der lærte han at udstoppe fugle og andet. Det blev senere til stor glæde for 
Christian og Henrik. Det var hyggelige søndage når de 3 slog spillebordet op, lagde aviser, tog 
arbejdsudstyret frem fra tobaksskabet og lagde gråspurve og andet, de havde skudt med luftbøsse 
eller fundet, og gik i gang, tudser og lignende blev lagt i sprit.  Det blev til en kæmpesamling. Vi fik 
ikke spurgt ham nok om den tid! I slutningen af marts blev Poul i en fiskerbåd sendt til Sverige og 
direkte til Den danske Brigade i Rønneby. Det må have været i forbindelse med bombningen af  
Shellhuset d. 21. marts  de blev sendt af sted, det gik jo ellers så godt med at være ”under Jorden”.  
 
Karen og Madsen passede på bedste vis familiens faste base Severinsminde. Pigerne blev gift med 
bymænd, Sidse med Preben, ansat hos Ceres, de boede altid i Århus. Trine med Heinz. Han var  
videnskabsmand, biokemiker, senere professor og chef for Carlsbergs Videnskabelige Labora- 
torium. 
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Karen modtog altid alle mennesker med positivt og imødekommende sind, men af og til med 
betænkelighed. Heinz var Østriger, fraskilt med meninger og holdninger, vi ikke tidligere havde hørt 
om på landet. En dag ved frokosten med hyggelig debat om livet osv, kom Heinz for skade at 
fastholde, at vi er udviklet fra aberne. Karen blev vred, realistisk var hun, men dog sikker i sin tro, 
ville Heinz fortsat føle sig velkommen måtte han undlade at komme med lignede uhyrlige, usande 
påstande. Hun vidste - det var en kendsgerning, at hun og hendes børn var direkte efterkommere 
fra Eva og Adam. Hvor han kom fra, ville hun undlade!! Heinz så, at hendes grænse var 
overskredet. Herefter tilpassede han altid sine synspunkter, så de ikke sårede hende, han holdt af 
hende og hun af ham som tiden gik.  
 
Han var en utrolig sød og betænksom mand, altid med vågent øje for andres livsvilkår. Henrik var 6 
år gammel 1 måned indlagt på Hosp. i Kbh. p.gr.a. meget hovedpine Han længtes forfærdelig hjem, 
jeg kunne ikke tage til Kbh. hver dag. Heinz besøgte ham hver eneste dag. Flere gange var jeg hos 
dem 8 dage i Kbh. En sommer var jeg 14 dage med dem i Schweiz på gå-bjergbestigningsferie, et 
pragtfuldt pusterum, og det var Heinz, som så, at man nok trængte til ferie.  
 
1945, den 3. maj tidlig morgen havde de skydeøvelser i Brigaden, de glædede sig til at komme 
hjem. En bazooka var indstillet forkert, ramte Poul og andre. Svigermor fik tlf. besked, han var hårdt 
såret, men levede endnu. Hun kom ved forskelliges hjælp samme dag til Malmø, hvor han var 
indlagt. Han var hårdt såret, bevidstløs, venstre arm og venstre side af hoved-ansigt. Efter 1 måned 
overført til Rigshospitalet. Svigermor var med hele tiden. Langsomt blev han bedre, havde mistet 
synet på venstre øje. Plastik- og tandkirurgiske operationer fik ham efterhånden helt fin.  
 
Da jeg pinselørdag 1948 stod af toget på Regstrup Station, stod han sammen med Tante Karen fra 
Vognserup og snakkede, hun hentede gæster, han den nye husholdningselev frk. Lunn. Da syntes 
jeg ærlig talt, at det var en flot fyr der stod der. Far havde maj 1945 også bekymret sig om fr. 
Teisens unge søn, som var kommet så slemt til skade. Fru Teisen modtog, og jeg blev instrueret i 
mine gøremål – første job at pudse køkkenvinduerne. Husholdningen var som tidligere beskrevet, 
ca. 10 mand i folkestuen. Husjomfru, 2 husholdningselever fr.West og fr. Lunn, vi skiftede -1 uge i 
stuerne, 1 uge i køkkenet  Vi havde halvfamiliær stilling, spiste i køkkenet, men om aftenen var vi 
med til tykmælk eller frugtgrød, når vi havde serveret den  - og til kroket og aftenture.  
 
I spisestuen spiste fruen, forvalteren (Poul) og en engelsk landvæsenselev – stuepigen serverede 
der, køkkenpigen i folkestuen. Så vi 2 skiftede stuer hver 2. uge, udviste flid, orden, præcision! Det 
var min far, der havde skrevet til fr. Teisen om at have mig i huset, irriterende - jeg var ikke spurgt.  
Jeg fik realeksamen 1946, fyldte 16 år kort efter. Tænkte på at blive sygeplejerske, man skulle være 
18 og have været i huset. Jeg blev barnepige på en gård på Als, manglede så husvæsen og endnu 
1 år. Derfor fars henvendelse til fr. Teisen. Far voksede op på Knabstrup, hans far forpagter hos sin 
far Sigismund Lunn, ejer af gården. Da han døde 1929 flyttede farmor og farfar til Dyrehavegård, 
som de ejede. De var i Bibelkreds med både Teisen Vognserup og Severinsminde, mændene i 
samme 12-mandsforening – havde en del med hinanden at gøre. Karen og Harald var 1928 med til 
mine forældres bryllup på Samsø. Dygtige, fornuftige mennesker, at anbringe sin datter hos. Jeg 
rettede mig efter fars aftale for 1 år - derefter sygeplejeskole!! En aften spurgte Poul om jeg ville 
med en tur - han foreslog, at vi skulle giftes. Jeg vidste ikke rigtig - det var jo en alvorlig ændring af 
mine planer. Vi går hjem og siger det til mor, sagde han. Det gjorde vi. Det bragte hende en kort 
stund ud af fatning – nå, vi må vel have et glas kirsebærvin. Vi fortsatte som før, jeg med mine dgl. 
gøremål. Svigermor talte nogle gange med mig om det. Var det ikke en ide, om jeg tog til England 
som au pair 1 års tid - tænkte mig om. Hun var så taknemmelig for, at hun havde fået Poul levende 
hjem.   
 
Det måtte jo komme - det med en kone, men den lille skolepige, hvis forældre oven i købet var ved 
at blive skilt - hun har virkelig tænkt. Det var en god ide med året i England, hun kendte flere familier 
fra de mange udvekslingsunge, de altid havde haft. Lige efter nytår 1949 rejste jeg så derover hos 
den lægefamilien hun kendte som au pair pige. Det blev et rigtig godt år for mig, talte ikke et ord 
dansk. En dejlig familie, om sommeren var de 3 mdr. i USA, da var jeg hos søsteren og hendes 
familie i Windsor. Hun gik 1 gang ugentlig i teater og tog mig med hver gang. Jeg kom hjem dec. 
1949, sagde ja - og tog straks til min tante på en gård på Møn, ville blive der 1 år for at lære 
ordentligt - da jeg nu skulle være landmandskone og kendte stedet, hvor jeg fremover skulle være, 
men i april 1950 fik svigermor en blodprop i hjernen. Poul var alene med det hele. 



 
Side 11 

 
 
 
 
 
 
Vi blev gift 5. maj 1950 i 
Onsbjerg Kirke, Samsø, min 
mormor holdt vores bryllup  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi tog 3 dage til Silkeborg på ”bryllupsrejse”. Poul var hellere taget direkte hjem. Vi tog en taxa fra 
Holbæk Station, da vi kom hjem. Da vi kørte ned ad markvejen, var der et par minutter, hvor jeg 
virkelig fortrød. Dernede ventede ansvar for hele huset, en syg Svigermor, søstre der kom på alle 
ferier med mænd og børn. 10 mand på kost. Jeg hoppede ikke af - gjorde, som jeg havde lovet. 
Tante Kis sendte mig madplan for 1 måned ad gangen det næste år.  
 
 

 
Frk. Mikkelsen var min første 
kokkepige. Hun var både dygtigere og 
ældre en jeg. 
 
Hun hjalp mig gennem det første år. Jul 
1948 havde jeg forladt ”skuden” som 
elev uden ansvar. Maj 1950 kom jeg 
tilbage som fruen, med ansvar for at alt 
kørte videre som hidtil. 
 
 
 
 

             Forvalter Nielsen og frk. Mikkelsen 

 
Svigermor, Poul og Frede S. havde ”halveret” huset til 2 afd. Sydenden til Svigermor. Nordenden 
til os.  
 
Efter Rekreation kom Svigermor hjem, svækket, forandret, heldigvis meget af sin humoristiske 
sans i behold. Hun fik egen lille husholdning, egen ung pige, Marina, Christian kaldte hende Adda, 
hun blev hos os et par år efter Svigermors død, en stor hjælp. 
 
Sidst i 1940 var Poul med til at oprette Hjemmeværnet, det var væsentligt, syntes han. Det kom til 
at betyde meget for ham, også fællesskabet med dem alle. Senere også årene i menighedsrådet 
og andet, han deltog i, interesserede ham og betød meget for ham. 
 
Sommer 1950 kom feriedreng Niels Christian 6 år. Kom hver sommer, hører stadig til som min 
ekstra søn. Rosa hjalp hver dag med rengøring mange år frem, de boede i havehuset, hendes 
mand arbejdede på gården. 
 
Alt fortsatte som hidtil, 10 mand i folkestuen. Sidse og Trine med familie og alle andre kom som 
altid i alle ferier.  
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                      Christian                                                       Christian, Adda og Karen Teisen 

 
November 1951 fik vi Christian, en gave til os - og til svigermor. Så snart han kunne gå, ”pilede” 
han om formiddagen over til Farmor i det store soveværelse med sofagruppe, skrivebord - hun 
opholdt sig mest der havde alt, hun skulle bruge. Hun begyndte at går tur med ham. Frede stillede 
små bænke med kort mellemrum op på markvej og alleen, så de kunne hvile på vejen.  De 
færdedes sammen ude og inde, hun livede op, genvandt meget af tidligere livslyst.” Hvad har I 
lavet” spurgte vi, når Christian vendte hjem. ”Vi har spillet kort, været i den ”lille have” (graven i 
Butterup) eller den store have og ”ordnet”. Det var nok Svigermor, der sagde, de lige skulle ordne 
lidt. En lykkelig alliance for dem begge.  Hjemme igen om eftermiddagen satte han sig ved 
skrivebordet og ”ordnede” der. 
 
Juni 1954 fik vi Henrik. Det blev en rædsom sommer. 
Sidst i juli på sin 66-års fødselsdag faldt svigermor, svær hjerneblødning. Hun døde 1. august. 
Pouls søstre blev der lang tid. Jeg havde alt for travlt. Vi fik simpelthen en barnepige, så børnene 
dog blev passet. 
 
Christian savnede hende. Cyklede på den 3-hjulede ned til Lalla, Alice J. Hun og Holger 
Jørgensen, fodermesteren, boede i det ene hus på Alleen. Hun hjalp lidt i huset af og til. Hun 
trøstede og lavede sukkermad, det var hende, der hjalp Christian over tabet.   
 
I løbet af 1954-55 overtog vi gården med tilbagevirkende fra høsten 1954, som var regnet væk.  
Ikke helt, som oprindelig aftalt. Den slags er aldrig nemt. Første år var svære. Vi var glade, vi 
klarede det.   
 
Vi flyttede ”ud” i hele huset. Satte et pænt hvidt skab, som stod andet sted i spisestuen, købte en 
hvid dragkiste på auktion, så jeg slap af med de gyselige egetræsskabe. Jeg var flyttet ind i et 
færdigt hus. 
 
Da pigerne havde fået, hvad de ville have, var der stadig nok. Gardiner og alt var der. Pigerne fik 
sommerhuse - arbejdspresset på mig aftog. Flere år gik jeg nu på sy- og broderikursus i Tuse 
Skole. Lærte og syede derefter altid alle mine kjoler. Frede S. lavede et godt klippe-sybord til mig. 
 
Min far og svigermors bror, Vilhelm B. kom på hyggelige week-ends medbringende rødvin, fine 
oste. De kørte til Holbæk og købte oksesteg og petit four, de dejlige små kager, en bager på 
Tidemandsvej lavede. 
 
1. okt. når roen sænkede sig over gården, gik Poul og Vilhelm på jagt. 
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Jul og hele december var dejlig. 1. søndag i advent stillede drengene julelandskab op, det var 
utrolig flot. 
 
Vi slagtede og bagte. Lillejuleaften kørte vi og efterhånden mange venner med børn til 
”Bagerhaven” efter juletræ.  Ernst kørte traktoren, vi på gummivognen. Så hjem til julefrokost med 
alt, undtagen den gang lille Jens Rønn-Sørensen kastede et hurtigt blik på bordet og sagde ”hvor 
er frikadellerne”. Ak, de var glemt. 
 
Christian begyndte i 1. Klasse i Tuse. 
 
1959 solgte vi køerne. I folkestuen ventede ingen mere på mad. Tilbage i staldene var et par heste, 
duerne og mine 500 høns.  
 

 
Poul købte en lille hest og jumben kom 
frem, til glæde sommer 1962, hvor min 
canadiske bror var på besøg.  
 
Spændende gæst, han kunne tale som 
Anders And. Vi havde fasaner og harer 
på markerne, de havde bjørne og dyr, de 
kaldte Moose, som de skød og spiste. 
 
For drengene var knallerter og motor- 
cykler sagen, Ernst hjalp vist lidt med 
Mekanikken. Poul forstod dem slet ikke – 
at de ikke elskede at ride og køre  
hestevogn, som han havde gjort. 
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                            Lars Peter                                                                                 Ernst 

 
På gården var vi nu os 4, Ernst og Lars Peter. Hedvig Mortensen, som boede med sin familie i Åhuset  
hjalp mandag og fredag med huset, slagtning og julekagebagning.  Det havde jeg ikke klaret uden 
hende! 
 
Komfur, høkasse, kvas-og brændekasser var afløst af flaskegas. Det persisktæppemønstrede 
linoleumsgulv, øvrige mørke gulve afhøvlede, kalket til hvidskurede. Imiterede ”Gyldenlædertapeter” 
blev til lyse vægge. Kathrine og Frederiks klunkehjem var nu lyse, lette stuer. 
 
Korntørreriet blev bygget. Ernst mejetærskede. En ung mand kørte kornvogn. Ernst såede og pløjede. 
Poul og Lars Peter passede i fællesskab øvrige gøremål. Når de i høsten arbejdede sent, kørte jeg ud 
med lækre madder og øl. Hønsene var væk, det var lettelse!!!   
      
Store forandringer på få år, men gode år. 
 

    
 

 

Til Christians konfirmation havde Frede lavet  
bordplader. Familiens ældre var stadig med. 
 
Henriks Konfirmation var nøjagtig som 
Christians.  
 
Begge dejlige dage, i kirken og med familie 
og venner.   
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1971 var Poul og hans 3 søskende samlet til Sidses 50 års dag. 
 

   
 
Jeg elskede haven. Grave løg ned, staudebed. Frugttræer- buske og urtehave nedlagt.  Persille og 
krydderurter voksede nu mellem roserne. Havegange, småbede var blevet til en stor græsplæne. 
 
Henrik købte et vrag af en Nimbus, da han fyldte 18. Skilte den totalt, samlede og malede den, så flot. 
1970-71 besluttede jeg - som så mange koner i de år - at få uddannelse evt. job. Læste til 
lægesekretær Efter eksamen sommer 1971 fik jeg halvdagsjob på medicinsk afd. Holbæk Sygehus. 
Jeg blev der i 26 år.   
 

   
                                                                               
                                                                                       ”Tillykke-skiltet” malet af Erik Reiff, Butterup  
                                                                                            (Foto 2011 Erling Knudsen) 

 
1975 havde vi sølvbryllup. Familien, min mor og alle var der. Frokost med naboer, Ernst og Lars 
Peter, alle de boende familiemedlemmer.  
 
Om aftenen i ”Hønsehuset” som var sat fint i stand.  
Øverst på æresporten som naboerne og andre havde lavet den flotteste ”Til Lykke Skive” noget 
sølvbryllupspar nogensinde har fået, Erik Reiff havde malet den. Vi var 14 dage i Spanien om 
vinteren, første ferie sammen. 
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Christian og Henrik blev studenter, da ungdomsoprøret var på det højeste - med langt hår og i laser 
og pjalter. Godt for os og andre forældre økonomisk set, vi havde ikke udgifter til mærkevaretøj. På 
det officielle studenterbillede af Henrik ser Poul stolt og kærligt på ham - trods den særprægede 
påklædning. 
 
Det var jo festdag!! Umiddelbart efter rejste han 1 år til Canada, USA, Mexico. Ernst havde lært ham 
at mejetærske. Han fløj af sted med dannebrogsflag på jakken, rygsæk og guitar. Arbejdede sig frem 
mejetærskede og meget andet.  Det var en dejlig dag, da vi året efter hentede ham i lufthavnen, glad 
efter et pragtfuldt år og besluttet på at læse medicin, som Christian. Landbruget havde oprindeligt 
fristet ham. 
 
Poul og jeg havde aldrig prøvet kun at være os 2, nu gjorde vi – næsten – som vi ville. Dejligt og 
hyggeligt. 
 
 
 

 
 
På alle tider af døgnet kørte både Henrik og Christian hjem og hjalp – mejetærskede og andet, mens 
de læste i Kbh.  
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Henrik købte den flotte, sorte Folkevogn. Det var hyggeligt, når den 
og den orange Citroen kørte ind på gårdspladsen. 

 

 
 

 
 

1980 blev jeg 50 år - her i spisestuen foran den pæne dragkiste, som havde 
afløst den grimme brune buffet. ”Hønsehuset ” var igen et dejligt festlokale. 
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1981 flyttede Hanne og Christian til Møllestensparken. Christian fik stilling på Holbæk Sygehus. 
Januar 1983 fik Hanne og Christian - og vi - Peter. Han var med til jul 1983. 
 

 
 
 April 1984 fik vi Niels og 22. april 1985 flagede vi for Niels 1 år. Vi flyttede derfra sommer 1985. 
 
Vi havde solgt til greve og grevinde Ahlefeldt-Laurvig, og Severinsminde, som vi holdt så meget af, 
kunne ikke være kommet i bedre hænder. En stor glæde for os 3, at vi nu kommer der, og hver 
eneste gang glæder os over, hvor smukt alt er, hus, have, alt - bedre kunne det ikke være for os.  
 
Jeg ønsker for kommende familier på Severinsminde, at de må få gode og glade liv der. 

 

 
Skrevet af Merete Teisen og redigeret af Erling Knudsen 


