Karen Olsen f. Pedersdatter

Født 7. december1850:

Død 19. februar 1935
********
Tekst af Laurits Hansen:
”Gdr. Rasmus Olsen og Karen f.Pedersdatter) blev gift 1869 og overtog Egegården i Himmelev
efter min oldefar, Ole Villadsen (ca. 1800-1870), der ejede gården fra 1832 til 1869. Både hans far,
Willads Olsen (født 1760) og dennes far, Ole Nielsen (født ca. 1732) havde ejet Egegaarden siden
1745. Ret hurtigt efter brylluppet byggede de nyt stuehus i moderne villastil med kvist, samt ny
staldlænge. Deres ældste datter (min mor) blev født 1870 og opkaldt efter sin farmor, Johanne Oline
Rasmusdatter (1813-1861) Hun var antagelig datter af Rasmus Yttesen,Tune. Senere fik de sønnen
Villads (1873-1915)og datteren Margrethe (1880-1939). Rasmus lærte sit erhverv hjemme og kom
ikke i andre skoler end Himmelev, og han førte gårdens drift videre i faderens stil. Kunstgødning
brugtes ikke, men i en årrække hentede han i egen person natrenovation fra Roskilde, hvilket bidrog

til at der høstedes store og gode afgrøder på Egegården, som gården senere blev døbt af tante
Maggi, deres svigerdatter, efter en stor eg på gårdens østre toft. Oliekager til malkekvæget brugtes
kun i meget små mængder (Rapskager, som blev findelt med håndhammer). Morfar var fiks på
fingrene. Han havde et veludrustet tømrerværksted med dreje- høvle- og snitbænk, hvor jeg en tid
lærte at lave svingler, vognkæppe, langvogne o.a. husgeråd.
Såvidt vides fik Rasmus Olsen ikke mange tillidsposter i sognet og i foreninger; men han var en
livlig selskabsmand. Spillede lidt violin, holdt gerne taler, udførte kort- og tryllekunster, holdt af
puslespil, dresserede hunde til at gå pa to ben og danse i pigetøj. Ellers skjulte han helst varmere
følelser og lo sjældent. Gaver virkede overraskende (Gøgen og Blæseharmomikaen f.ex.) Kortspil
(Ruder solo) var almindtlig ved familiekomsammener, men aldrig højt spil. Han røg gerne cigarer
og pibe. Købte cigarer i 100 stk. kasser. Også rom og "Ekstrakt" i kasse. Ved høstgilder og
Mikkelsdagsfester serveredes om aftenen Punch ad libitum, men ingen, hverken husbond eller
tyende sås nogensinde fulde, men glade. Som ca. 60- årig fik Morfar desværre et apoplektisk
anfald, der slog ham ud resten af livet og bevirkede at han afstod gården til morbror Villads, og han
og bestemor Karen rejste ind til moster og onkel Boile på Slotsgartneriet Sorgenfri, Lyngby.
Mormor Karen var meget forskellig fra sin mand. Hun var kærlig og lagde ikke skjul pa varme
følelser. Som barn elskede jeg at ligge i hendes seng om morgenen og lytte til eventyrlige historier.
Og i hele min skoletid spiste jeg hver dag til middag på Egegården.Min yndlingsret var Bedstes
tynde pandekager med mørkebrunt puddersukker. Ofte kom hun gaende på besøg på Munksøgård,
men blev altid hentet af Bedstefar, i reglen i Gig forspændt en livlig frederiksborger. Et
imponerende syn, når bedstefar med et piskesmeld og med bestemor på bukken ved sin side
svingede i fuld fart ud af porten pa Munksøgård.
Karen var datter af Peder Christensen, der ejede Nymarksgaard fra 1850 til 1885. Hans far,
Christen Pedersen, var også gårdejer.
Avisholdet var Roskilde Dagblad og Ugens Nyheder. Sidstnævnte med fortløbende romaner, som
jeg med stor interesse studerede efter middags maden hver fredag. Der var ikke forsamlingshus el.
foredragsforening i Himmelev, men morbror kom på Tune Landboskole, min mor på Vallekilde hos
Ernst Trier og moster paåFrederiksborg hos Begtrup og Bredsdorf. Haven til Egegården var
vidunderlig med blomster, frugttræer og frugtbuske og mange snirklede, velskuffede gange. Midt i
haven stod en ca 2 m. høj vindmø1le (en nøjagtig model, som bedstefar selv havde lavet. Hjemmet
er iøvrigt ret udførlig omtalt i pastor Fr.Schmidt' rapport om Hirnmelev i slutningen af 18.
hundredtallet. Dets selskabelige omgang omfatttde både præstefamilier og lærerfamilier (Kalcke,
Pontoppidan og Schmidt).Rasmus og Karen fik 3 børn. i 1870 en datter (min mor) som i dåben i
Himmelev K. fik navnene Johanne Oline. Opkaldt efter sin farmer og farfar. Hun døde 4/9 1936.
Sønnen Villads fødtes 20/5 1873 og døde allerede 24/5 1915. Moster Margrethe blev født 8/2 1880,
opkaldtes efter sin mormor og døde 12/7 1939. Oline og Villads blev begravet på Himmelev
kirkegard, hvor gravene findes side om side. Moster er begravet pa kirkegården ved Sorgenfri. hvor
også bedstefar Rasmus (2o/5 1917) og bedstemor Karen (19/2 1935) ligger begravet. Rasmus og
Karen boede på Egegården ca. 40 år. I 1909 blev gården overtaget af morbror Villads, som indtil da
havde været forpagter af Vintappergården i Kgs. Lyngby. Rasmus havde da i nogle år være invalid
efter et apoplektisk anfald. Mine bedsteforældre prøvede først at bo på Egegården, men her boede
allerede mon oldemor efter oldefars død 1906. Da moster og hendes mand, Boile Knudsen, nu var
blevet frugtplantage leder på Ulrikkenborg (proprietær Georg Lewald, Boiles garderkammerat) ogh
havde købt et yndigt lille hus, Fredensbo, på Thorsvej, blev det besluttet, at mine bedsteforældre
skulle flytte ind til dem. Der var ganske vist ikke meget husrum (huset havde kostet ca. 6000 kr.),
men til gengæld stort hjerterum. Det blev en lykkelig løsning på problemet.”

