
 

Da svensken plyndrede Brøndbyøster 

Hvad ved I om svenskerkrigen? 

 

HVORNÅR var vi i krig med svenskerne? 

 

 

 

 

 

 

 

                        

HVAD kæmpede vi om/HVORFOR var vi i krig med svenskerne?  

 

 

 

 

 

 

Og HVORDAN invaderede svenskerne Danmark? 

 

 

 

 

 



Da svensken plyndrede Brøndbyøster 

I skal nu tegne Brøndbygård. I kan tænke over, om gården havde stråtag, om 

der var stalde til dyr, hvilke redskaber der stod i gården og hvilke dyr der har 

været.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da svensken plyndrede Brøndbyøster 

Alle grupper skal nu skrive breve, på vegne af de personer som var en del af 

svenskerkrigen. Vi ved ikke, hvad de rigtig tænkte, hvordan de så ud eller 

levede, men nu skal I give dem en stemme! Husk at leve jer ind i det, brug 

ord fra ordbogen og skriv gerne med fin gammel skrift.  

Gruppe 1 

I er bonden Jørgen Nielsen. Jørgen Nielsen bor på Kortsens Gård i årene 1616-1649, i starten med 

sin kone Ane. Men Ane er utro med Poul fra Brøndbyvester, som Jørgen Nielsen kommer op og 

slås med.  

Jørgen skriver et brev til et familiemedlem i 1640, hvor han fortæller om sin hverdag og tanker.  

I 1649 skriver han et brev til Ane, hvor han skriver, at han savner hende, elsker hende og tilgiver 

hende. Han skriver også, at han er ved at miste gården og han er ensom. 

 

 

Ordbog  

Anno 1649  

Anno betyder år. Skriv derfor oppe i højre hjørne af brevet ”Anno 1649” + i dags dato, fx Anno 1649, 27. 

maj. Så ved man, hvornår brevet er skrevet.   

Min Hjertensallerkjæreste  

Når man skriver brev til sin hustru, skal man starte med Min Hjertensallerkjæreste. Min 

Hjertensallerkjæreste er den, der er tættest op ens hjerte.  

Din hengivne  

Når man underskriver sit brev til sin hustru, afslutter man med ”Din hengivne” + ens navn. Din hengivne 

betyder hjertelig hilsen.   

Thi  

Thi betyder ”derfor”, ”af den grund”, ”altså”.  

Forarmet   

Fattig   

Tage dig til naade  

Betyder tage dig til nåde, det vil sige at tilgive dig 



Gruppe 2 

I er Bonden Mads Sørensen. Han var en bonde der boede på Kortsens Gård, lige efter krigen, hvor 

gården var plyndret og brændt ned. 

Mads skriver et brev til et familiemedlem i 1660, hvor han skriver at, han er ved at overtage en 

gård og det bliver en stor opgave.  

Da Mads ankommer til Cortsens gård, har svenskerne taget alt af værdi - husdyr, møbler, 

køkkenting osv., mens selve gården har de pillet fra hinanden for at få byggematerialer. Mads vil 

gerne bygge gården op igen, men han er fattig og har ikke noget familie til at hjælpe sig og har 

derfor ikke råd.   

 Mads skriver derfor senere end 1660 et brev til kongen, og beder om hjælp til gården. Det er 

kongen, der ejer gården, I skal derfor skrive, hvad han mangler penge til, for eksempel en hest, 

stråtag og en hestevogn. Tænk på hvad man finder på en gård i gamle dage. 

 

 

 

 

Ordbog  

Anno 1661  

Anno betyder år. Skriv derfor oppe i højre hjørne af brevet ”Anno 1661” + i dags dato, fx Anno 1661, 27. 

maj. Så ved man, hvornår brevet er skrevet.   

Eders Majestæt Allerhøjeste Kongelige Højhed  

Når man skriver brev til kongen, Frederik d. 3., skal man altid starte med Eders Majestæt Allerhøjeste 

Kongelige Højhed Frederik d. 3. På den måde viser man, at kongen er stor og mægtig.  

Eders Allersunderdanigste  

Når man underskriver sit brev til kongen, afslutter man med Eders Allersunderdanigste + ens navn. På den 

måde viser man kongen, at man er ham underdanig, dvs. at man er langt under kongen.   

Thi  

Thi betyder ”derfor”, ”af den grund”, ”altså”.  

Forarmet   

Fattig   

 



Gruppe 3 

I er Præsten Peder Michelsøn Greffwe, som er præst i Brøndby mens svenskerne er her.   

Han skriver et brev til en anden præst mens svenskerne hærger. Her fortæller han om hvad der 

sker, hvad svenskerne stjæler og at han er meget bekymret.  

Han skriver endnu et brev, denne gang på sit dødslejde, lige efter svenskerne har forladt 

Brøndbyøster. Brevet han skriver denne gang er til kongen, Frederik 3. Svenskerne har taget ALT 

fra hans kirke, og nu er han bekymret for, hvordan det skal gå hans kirke i Brøndbyøster. Hvordan 

skal Brøndbyøster Kirke nogen sinde blive til en kirke igen, og hvad med bønderne i Brøndbyøster, 

hvor skal de nu gå i kirke? Han vil gerne have kirken bygget op igen, men han har ikke råd. Han 

skriver derfor til kongen og fortæller hvad han har brug for penge til. Tænk på hvad man finder i en 

kirke. 

 

 

 

 

Ordbog  

Anno 1661  

Anno betyder år. Skriv derfor oppe i højre hjørne af brevet ”Anno 1661” + i dags dato, fx Anno 1661, 27. 

maj. Så ved man, hvornår brevet er skrevet.   

Eders Majestæt Allerhøjeste Kongelige Højhed  

Når man skriver brev til kongen, Frederik d. 3., skal man altid starte med Eders Majestæt Allerhøjeste 

Kongelige Højhed Frederik d. 3. På den måde viser man, at kongen er stor og mægtig.  

Eders Allersunderdanigste  

Når man underskriver sit brev til kongen, afslutter man med Eders Allersunderdanigste + ens navn. På den 

måde viser man kongen, at man er ham underdanig, dvs. at man er langt under kongen.   

Thi  

Thi betyder ”derfor”, ”af den grund”, ”altså”.  

Forbrudt  

Forbrudt betyder, at man er syg og dårlig, og kroppen er helt slidt op af bekymringer og sorger. 

 

 

 



Gruppe 4 

I er Johan Hånkonsson, den svenske soldat.  Johan Håkonssen skriver hjem til hans forældre, mens han 

sidder i Brønshøj-lejren. Han skriver om forholdene, hvordan han har det og at de snart skal ud og finde 

materialer og ting de mangler.  

Andet brev er til hans forlovede, Karoline, han fortæller om de fine ting han har stjålet, som han glæder sig 

til at vise hende, at han er nervøs for Karoline ikke kan vente på ham, men i stedet finder en anden mand at 

kysse på. I skal også skrive om den fremtid han drømmer om sammen med Karoline, f.eks. om de skal bo i 

byen eller på landet og hvor mange børn de skal have.  

 

 

 

 

 

Ordbog  

 

Anno 1659  

Anno betyder år. Skriv derfor oppe i højre hjørne af brevet ”Anno 1659” + i dags dato, fx Anno 1659, 27. 

maj. Så ved man, hvornår brevet er skrevet.   

Min Hjertensallerkjæreste  

Når man skriver brev til sin hustru, skal man starte med Min Hjertensallerkjæreste. Min 

Hjertensallerkjæreste er den, der er tættest op ens hjerte.  

Din Fæstemand  

Når man underskriver sit brev til sin forlovede, afslutter man med ”Kærlig hilsen Din Fæstemand”. En 

forlovet mand hedder en ”Fæstemand”.  

Thi  

Thi betyder ”derfor”, ”af den grund”, ”altså”.  

Skjænker dig Troskab  

Skjænker dig Troskab betyder, at man lover sin forlovede, at man ikke kysser på andre.   

 

  

 

   



Da svensken plyndrede Brøndbyøster 

 

Nu er I blevet klogere på hvad det ville sige, at være bonde, præst eller soldat i 

Brøndbyøster i 1600tallet, mens svenskerne hærgede.  

 

I skal nu i fællesskab blive enige om 10 sætninger der beskriver hvad I har lært 

i dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


