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Indledning  

Min oldemor Else Zachariassen voksede op på Stærmosegård. Foruden hende boede der 

hendes storesøster Inger, der var halvandet år ældre, og hendes to yngre søskende Edith og 

den mindste søster Kirsten. Hendes mor hed Hanne og hendes far Joachim. Bedstefar og 

bedstemor boede der også. Det var dem der havde drevet gården før. Der boede også en 

tjenestepige og to tjenestekarle. Stærmosegård var familiens slægtsgård. En slægtsgård er 

en gård, der går i arv i en familie i flere generationer. Stærmosegård er gået i arv i fem 

generationer. Den ligger på Sjælland i nærheden af Svinninge. Efter mine tipoldeforældre 

overtog deres yngste datter Kirsten og hendes mand gården. Nu er Stærmosegård blevet 

solgt, fordi der ikke var nogle børn, der ville havde den efter Kirsten og hendes mand blev 

pensionister. Min oldefar Karl er også vokset op i Svinninge og gik i skole sammen med Else. 

Min oldemor blev født i 1914 det er 105 år siden.  

I min rapport vil jeg skrive om Stærmosegård, Svinninge og omegn. Jeg har undersøgt 

hvordan livet og dagligdagen på gården var, og hvordan det var som pige at vokse op på en 

gård. Jeg har også undersøgt om hvordan det var at gå i landsbyskolen.  

For at undersøge emnet har jeg skrevet til min mormors søstre og spurgt dem, om de havde 

noget jeg kunne bruge. Min mormors storesøster har sendt en hel del materiale. Jeg har 

også ringet til Svinning lokalarkiv, og de har sendt noget, jeg kunne bruge (se 

litteraturlisten). Jeg har også interviewet min mormor, som selv kan huske gården fra sin 

barndom og som også har fået ting fortalt af sin mor, min oldemor. Derudover har jeg også 

læst bøger og set film om livet på landet for hundrede år siden.  

Jeg har valgt at skrive om min oldemors barndom på landet, fordi jeg synes det er 

spændende hvordan vi levede i gamle dage, og fordi jeg gerne ville lære noget mere om min 

egen familie. Jeg har også hørt ret mange historier om dengang, og jeg synes det lød ret 

spændende.  
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Svinninge og omegn 

Svinninge er en lille landsby på Vestsjælland. For hundrede år siden var der lige kommet et 

elektricitetsværk til byen, men det var de færreste  gårde der havde elektricitet. 

Stærmosegård havde ikke elektricitet. I 1899 åbnede lokalbanen mellem Holbæk og 

Nykøbing Sjælland, og Svinninge blev en stationsby.  

I Svinninge var der en mølle, et hotel og en række butikker og lokale foreninger. Fx som 

husmoderforeningen, gymnastikforeningen og brugsforeningen. Elses far Joachim 

Zachariassen var med til at stifte brugsforeningen, og sad i bestyrelsen i flere år, og fra 1929 

til 1933 var han medlem af sognerådet valgt af venstre. Dengang handlede et sogn ikke bare 

om hvilken kirke man hørte til, men det løste også andre opgaver, ligesom kommunerne gør 

i dag. Min oldemor gik i skole i Svinninge ligesom alle de andre børn fra området. 

 

Dette billede er taget fra midten af byen fra ca. 1900. Forrest til højre ligger C.D. Petersens 

købmandsforretning. Til venstre ligger Svinninge Hotel. Skolen ligger længere nede af vejen.  
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Dette er et vinterbillede af Svinninge hovedgade ca. 1913-1918. Bemærk møllen i 

baggrunden.  

Landbruget og dagligdagen på gården 

Landbruget 

Stærmosegård havde otte små marker, hvor de dyrkede: Havre, byg, hvede, rug, roer, byg 

og græs. Ind imellem skulle en mark også ligge brak. De havde i alt 50 tønder land. På 

gården gjorde man det at man roterede, så man ikke dyrkede det samme på samme mark i 

to år i træk. Det var ret smart, fordi så blev jorden ikke træt.  

Når høsten kom hjalp alle til. Det var hårdt arbejde, for hele høsten foregik med le eller 

hestetrukne redskaber.  

Når det blev efterår skar man toppen af roerne, og lagde dem i en bunke. Det var foder til 

dyrene. De hele roer blev lagt i en roekule, en aflang bunke, som blev dækket af halm og 

jord. Så kunne man bruge af roerne om vinteren, og de frøs ikke. Når man skulle bruge af 
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roerne tog man hul i den ene ende. Når man var færdig dækkede man hullet til med nogle 

sække, så roerne ikke fik frost.  

Min oldemor var andet barn ud af fire piger. Hendes storesøster hjalp meget til inde. Da der 

ikke var nogle drenge var Else lidt som en dreng, der hjalp sin far i marken. Da hun var 18, fik 

hun en præmie i landboforeningens ungdomskonkurrence som den eneste pige ud af seks 

vindere. I konkurrencen skulle man både passe husdyr, dyrke jord, tage faglige kurser og 

deltage i roepasningskonkurrencer.  

 

Dyr 

På gården havde de: fire arbejdsheste, malkekøer, 12-14 grise, hund, katte, gæs og høns. 

Hver dag skulle køerne malkes, og hver dag skulle mælken afhentes af mejeriet i Svinninge. 

Arbejdshestene blev brugt ligesom vi i dag bruger maskiner. Hestene trak ploven, kørte 

vognlæs og blev brugt som transportmiddel. 

 

Det er min mormor og hendes søstre på besøg på Stærmosegård.  

 

Husholdningen 

Det var altid moren der stod for det huslige. Hun lavede mad til alle på gården morgen, 

middag og aften. De havde ikke noget køleskab, så for at ting kunne holde sig måtte man 

sylte, salte eller ryge. Hun vaskede og reparerede også alt familiens tøj, og det var hårdt 

arbejde for man havde jo ikke nogen vaskemaskine. Når hun skulle hente vand, måtte hun 
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ud til pumpen midt på gårdspladsen og pumpe det op fra brønden nedenunder. Alt 

madlavning foregik også med et brændekomfur, hvor man skulle tænde op under. Det var 

også hende der stod for køkkenhaven, hvor en stor del af familiens mad kom fra. Der 

dyrkede de alle mulige forskellige bær, grøntsager og frugt. På Stærmosegård havde hun en 

ung pige i huset til at hjælpe sig. Børnene hjalp selvfølgelig også til, når de ikke var i skole.  

Gården var næsten selvforsynende, man købte kun få ting som f.x. skolegang, skolebøger og 

noget tøj og sko.  

 
Her er en plantegning af Stærmosegård. Til højre er stuehuset: øverst er det store køkken. 

Så er der to rum det er de unges. I midten er der en fælles stue og nederst er de gamles 

rum.  

 

Leg og legetøj 

Udover at gå i skole, og hjælpe derhjemme, havde børnene også fritid, hvor de kunne lege. 

De legede meget udenfor, men de havde også legetøj. Det var tit at det var lavet af ting som 
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de voksne havde kasseret, eller som de ikke kunne bruges mere. Fx trillebånd som er lavet 

af gamle tøndebånd eller fælgen fra et hjul. Hjulet er lavet til at trille afsted og styres med 

en pind. Man havde også en del legetøj som man også har i dag. Man havde dukker, 

dukkevogne, træklodser og nogle gange træbiler. De havde selvfølgelig ikke plastiklegetøj, 

for det fandtes slet ikke.  

 

Jul på gården 

Inger, Elses storesøster, fortæller om julen på Stærmosegård: Man begyndte at forberede 

julen flere uger for. Man slagtede både gås og gris. Børnene måtte også hjælpe til.  

Når man havde lavet mad skulle der gøres rent. Der blev pudset vinduer og vasket gulve.  

Når det så endelig blev jul kom mange familiemedlemmer på besøg med hestevogn. Man gik 

i kirke, klippede juleklip, spiste julemiddag som nu, men med hvidtøl til.  

Juleaften kom Elses mors fætter. Han gav pigerne legetøj og luksusgaver. Ellers fik de mest 

fornuftige bløde pakker, og bøger fra deres farbror som var boghandler i Korsør.  

Der var megen musik og sang i hjemmet, far Joachim spillede violin og lillesøster Edith var 

dygtig på klaver. 

Landsbyskole 

Min oldemor gik i en landsbyskole. Når de skulle i skole skulle de gå to kilometer. I dele af 

skoletiden gik hun i klasse og delte bøger med sin storesøster Inger, der var halvandet år 

ældre end hende. De delte bøger for at spare penge. 
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I landsbyskoler var det almindeligt, at eleverne var delt i to klasser den yngste og den 

ældste. De to klasser skiftes til at gå i skole, så de gik i skole hver anden dag. Man gik også i 

skole om lørdagen. I skolerne sad drenge og pigerne hver for sig. Hvis der ikke var to lokaler, 

sad de i hver sin side af klasseværelset. Da min oldemor gik på Svinninge skole var der tre 

klasselokaler og tre lærere på skolen. Min oldemor fortæller:  

”Karl gik i [min storesøster] Ingers klasse. Selve skolebygningen var inddelt med drengene til 

den ene side og pigerne til den anden side, når man kom ind. Noget af det værste var som 

pige at blive smidt ind til drengene eller som dreng at blive smidt ind til pigerne. Men når 

Karl kom ind hos pigerne, så generede det ham ikke et hak, han slog sig bare ned, og jeg 

syntes, han var en mærkelig, mærkelig dreng. Men allerede da jeg gik i tredje klasse lod karl 

mig vide, at han var særlig interesseret i mig, og det irriterede mig grænseløst. Så blev vi 

drillet med, at vi var kærester, og jeg græd og sagde, at det var der ikke spor snak om, men 

Karl, han sagde bare “Ja, det er vi”. Det var rædsomt!”  

 

 

Skolebillede fra Svinninge skole. Det er ikke Elses klasse, men et par år efter da hendes 

lillesøster gik i skole.  
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De fleste stoppede i skolen inden de blev konfirmeret som 14-årige. Det var ikke alle piger 

der fik lov til at gå i skole lige så længe som drengene. Nogle synes at piger bare skulle lære 

at læse, og så skulle de hjælpe derhjemme eller ud og tjene. Else og hendes søskende fik alle 

lov til at gå længe i skole, men det andet var meget normalt. Faktisk var Else den første pige 

i hendes familie der blev student. Det var der ikke mange piger der blev dengang. Faktisk var 

det kun 5% af alle der blev studenter.  

Dengang måtte læreren gerne slå eleverne, hvis de var uartige eller de ikke kunne deres 

lektier. Men det var ikke alle lærere der slog, nogle var søde og hjalp sine elever.  

 

Da Else var barn var der et andet karaktersystem end der er i dag. Her kan i se 

karakterskalaen: 

Karakter Det betyder det 

ug + Dette er den højeste karakter. Ug står for Udmærket Godt og plusset står 

for lidt bedre endnu.  

ug - Dette er den næsthøjeste karakter. Ug står for udemærket godt og 

minusset står for lidt dårligere endnu.  

mg + Dette er en fin karakter. Mg står for meget godt og plusset står for lidt 

bedre endnu.  

mg - Dette er en middel karakter i den høje ende. Mg står for meget godt og 

minusset står for lidt dårligere endnu.  

g + Dette er en middel karakter. G står for godt og plusset står for lidt bedre 

endnu.  

g - Dette er en middel karakter til den lave ende. G står for godt og minusset 

står for lidt dårligere endnu. 

tg + Dette er en middel karakter til den lave ende. Tg står for temmelig godt 

og plusset står for lidt bedre.  

tg - Dette er den næstdårligste karakter. Tg står for temmelig godt og 

minusset står for lidt dårligere endnu.  
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slet Dette er den dårligste karakter. 

 

Else var glad for at gå i skole, og hun var også meget dygtig, det kan man se på hendes 

karakterbog.  Man kan også se, at religion, altså kristendom, var et meget vigtigt fag, fordi 

det står øverst. I skolen sang man salmer og lærte salmevers udenad. Man havde også en 

bog der hed Katekismus som handlede om kristendom. Læreren fortalte også bibelhistorier.  

 

Elses karakterbog fra 1924, der var hun var ca. ti år.  Man kan se at hendes far har skrevet 

under nederst, så læreren vidste at man havde vist karaktererne derhjemme.  
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Afrunding 

Livet på landet for hundrede år siden var på nogle måder hårdt. Man havde ingen fridage og 

der var masser af arbejde både inde og ude, og børnene måtte også hjælpe. I skolen har 

masser også ændret sig. Dengang måtte læreren gerne slå, og eleverne var inddelt i køn. 

Arbejdet på gården var også kønsopdelt. Konen stod for det huslige og manden stod for 

marken. Man havde heller ikke nogle maskiner, telefoner, computere eller elektricitet.  

 

Livet dengang så meget anderledes ud end det gør i dag. Fx at børn dengang havde meget 

mindre fritid og brugte den på helt andre ting. Dengang var de meget mere hjemme i 

forhold til i dag. I forhold til skolen synes jeg, det er lidt sjovt, at man på Freinetskolen har 

grupperne på lidt samme måde som dengang i landsbyskolerne, hvor børn i mange aldre 

bliver undervist sammen.  

 

 
Min oldemor som student sammen med tyren på gården i 1937. 
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