
 

Da svensken plyndrede Brøndbyøster 1657-1660 forløb 1 

Forløbet foregår hjemme på skolen 

Eleverne skal lave en række øvelser som tager udgangspunkt i den viden de har fået 

præsenteret under forberedelsen. 

 

Formålet med øvelserne er, at eleverne skal have kendskab til hvad der skete i 

Brøndbyøster, da Danmark var i krig med Sverige, hvordan det var at bo i Brøndbyøster 

som person og så kommer eleverne til at reflektere over enkelte autentiske personers liv 

under svenskerkrigene i Brøndbyøster. 

 

Der bliver præsenteret følgende øvelser:  

- Øvelse 1: En summe-øvelse, for at opsummere forberedelsen. 

- Øvelse 2: Eleverne præsenteres for livet i Brøndbyøster under svenskerkrigen og 

derefter 4 autentiske personer. De skal skrive breve, som om, at de var de 4 

personer.  

- Øvelse 3: Brevene gøres autentiske at se og de fremlægges derefter.  

- Øvelse 4: Eleverne kommer i fællesskab med 5 sætninger om hvad de har lært. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Øvelse 1: en summe-øvelse 

For at opsummere forberedelsen og elevernes viden om svenskerkrigene startes der med 

en øvelse, hvor eleverne går sammen to og to, for at svare på følgende tre spørgsmål.  

- HVORNÅR var vi i krig med svenskerne? 

                       Det var vi i 1600-tallet, nærmere bestemt 1657-1660.      

 

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

                         Svenskerne var interesseret i at få retten til Øresund og herredømmet og 

                         magten over Østersøen. Hvorfor nu det? Hver gang der skulle sejle skibe over 

                         til lande i Østersøen skulle de betale told for at komme igennem Øresund. Da 

                        det var Danmark som havde territoriet, men det ville Sverige gerne have 

                        fingre i, da det var en god forretning.  (Dette illustreres bedst ved et kort, for 

                        at vise eleverne geografien) 

                           

- Og HVORDAN invaderede svenskerne Danmark? 

                        Det er faktisk over to omgange. Første gang er i 1657, hvor den danske konge 

                        erklærede Sverige krig. Der var den svenske hær allerede i Polen og 

                        besluttede at vende snuden mod Danmark. De drog af landvejen og kom til 

                        Jylland. Da vinteren var usædvanlig hård, så kunne den svenske hær gå over 

                        det tilfrosset Lillebælt til Fyn og igen over Storebælt til Sjælland. Denne gang 

                        mister Danmark Skåne, Halland, Blekinge, 

                        Bornholm, Bohuslen og Trondhjems Len. 

                        (Dette illustreres bedst på et kort, for at eleverne kan se omfanget af tabet 

                        for danskerne) Svenskerne ville gerne have hele Danmark og i 1658 går de i 

                        land i Korsør og de går til 

                        Brønshøj*, hvor de laver en lejr med 30.000 soldater, der vil angribe 

                        København på det helt rigtige tidspunkt. De ligger der og venter i 1,5 år. 

  

 

Da soldaterne får brug for mad, noget at bo i, hestevogne mm., og det ikke kan skaffes fra 

Sverige, tager de ud til nærliggende landsbyer, og på den måde kommer svenskerne til 

Brøndbyøster 21. august 1658. Da svenskerne rejser fra Brøndbyøster igen, er der kun 5 af 

de oprindeligt 22 gårde tilbage.  

*Sjovt indspark: Da man graver ud til Brønshøj svømmehal, så finder man skeletterne af 

nogen af de svenske soldater.  

 

 

 



Øvelse 2: Præsentation af personer og brevskrivning 

Her præsenteres eleverne først for hvordan livet i Brøndbyøster udspillede sig under 

svenskerkrigene, derefter skal de lave en skriveøvelse.  

Brøndbyøster i 1658 

I Brøndbyøster var der 22 gårde, alle ejet af kongen, Kong Frederik 3. Dem der boede på 

gårdene lejede sig ind, de var fæstebønder. I alt boede ca. 130 mennesker i landsbyen. 

Da Svenskerne kom til Brøndbyøster 21 august 1658, så stjal de alt. Ting, husdyr, og selv 

husene! Svenskerne piller simpelthen nogen af gårdene ned, for at få byggematerialer til 

deres lejr i Brønshøj. Folk flygtede, nogen blev taget til fange og enkelte blev endda dræbt. 

Da svenskerne igen forlader Brøndbyøster, så er der kun 5 gårde tilbage, af de 22 gårde 

som lå her da svenskerne angreb. 

Personer fra historien 

I denne øvelse bliver eleverne præsenteret for 4 personer, som de så skal arbejde videre 

med. Alle personer er autentiske personer, som vi ved har levet de pågældende steder i de 

pågældende perioder.  

- Bonden Jørgen Nielsen: Jørgen Nielsen er bonde på Kortsens Gård, fra 1616-1649. 

Jørgen er gift med Ane, men Ane er ham utro med Poul fra Brøndbyvester. Jørgen 

og Poul kommer op og slås. Det går ned af bakke for Jørgen, som er en fattig bonde, 

der nu har mistet sin hustru og i 1649 bliver Kortsens gård taget fra ham.  

- Bonden Mads Sørensen: Han var en bonde der boede på Kortsens Gård, lige efter 

krigen, hvor gården var plyndret og brændt ned. Det var en stor opgave for Mads at 

få gården op og køre igen, faktisk så stor, at det ikke lykkes for ham. Få år senere 

bliver han fordrevet fra gården af kongens mænd, da han er for fattig til at have 

den.  

- Præsten Peder Michelsøn Greffwe: Han er præst i Brøndby mens svenskerne er 

her. Han oplever derfor, hvordan svenskerne brænder kirketårnet af, bruger kirken 

som hestestald og stjæler alt der er af guld og sølv, lysestager og dåbsfad. Vi ved, at 

han dør i 1661, lige efter krigen, af svindsot, hvilket betyder han var en gammel 

mand der døde af lungesygdom. Han døde ugift og barnløs.  

- Den svenske soldat: Vi har ingen konkrete navne på de soldater der hærgede 

Brøndbyøster, men vi ved, at de har været her. Derfor har vi valgt at navngive en 

soldat Johan Håkonsson. Han har sammen med de andre soldater stjålet alt hvad 

der kunne stjæles i Brøndbyøster.  

 



Eleverne skal nu inddeles i 4 grupper, hver gruppe får tildelt en person og de skal så i 

gruppen skrive et par breve fra hver person.  

- Gruppe 1 Bonden Jørgen Nielsen. Der skal skrives 2 breve. Første brev skal være til 

et familiemedlem i 1640, hvor han beskriver sin hverdag og sine tanker derom. Det 

andet brev skal sendes til Ane i 1649, hvor han sidder som en gammel, fattig og 

ensom mand. Her skriver han så til Ane og beskriver sin situation, at han stadig 

elsker hende og tilgiver hende.  

 

- Gruppe 2 Bonden Mads Sørensen. Der skal skrives 2 breve. Første brev skal være fra 

Mads Sørensen til et familiemedlem i 1660, hvori Mads Sørensen fortæller, at han 

er ved at blive bonde på en gård, hans tanker om hvordan han vil klare det, Mads 

Sørensen er på daværende tidspunkt optimistisk, men klar over det bliver hårdt. 

Andet brev skal være stilet til kong Frederik 3, hvori Mads Sørensen beder om hjælp 

til at genopbygge gården. Svenskerne har taget alt af værdi, husdyr, møbler og 

køkkenting og da det er kongen der ejer alle gårdene, er det derfor ham, som Mads 

Sørensen henvender sig til. Eleverne skal skrive hvad han mangler penge til, f.eks. 

hest, stråtag, hestevogn og andre ting som man finder på en gård anno 1660.  

 

 

- Gruppe 3 Præsten Peder Michelsøn Greffwe. Der skal skrives 2 breve. Første brev er 

til en anden præst, under svenskernes hærgen, hvori Peder Michelsøn Greffwe skal 

beskrive hvad der sker, hvad de stjæler og Peder Michelsøn Greffwes egne følelser, 

samt hvordan det påvirker hans helbred. Andet brev er til kongen, lige efter 

svenskerne er taget afsted, hvori Peder Michelsøn Greffwe beder om hjælp til at 

købe de ting som der mangler i kirken. F.eks. lysestager, kirkeklokker, dåbsfad, nyt 

tårn osv.  

 

- Gruppe 4 Den svenske soldat Johan Håkonsson. Der skal skrives to breve. Det første 

er til hans forældre, som han skriver mens han sidder i Brønshøj lejren. Her 

beskriver han hvordan forholdene er, hvordan han har det og hvad der skal til at ske 

(de mangler materialer, heste mm., så dem vil de skaffe fra landsbyer) Det næste 

brev er til hans forlovede Karoline, hjemme i Sverige. Her fortæller han om alle de 

fine ting han har stjålet, som han glæder sig til at vise hende. Han er også nervøs 

for, om Karoline kan holde ventetiden ud, og hun ikke finder sig en anden mand i 

mellemtiden. Han slutter af med at beskrive hans drømme for deres fremtid, skal de 

bo i byen, på landet, hvor mange børn de skal have osv.  

 



Øvelse 3: Gøre brevene gamle at se på og præsentere dem 

Brevene skal nu leve op til deres alder – De skal gøres gamle at se på og derefter skal 

brevene samles.  

- Eleverne skal derfor forsigtigt krølle og folde brevene ud mange gange, for at give 

papiret et nusset udseende. 

- Eleverne skal nu i grupperne læse deres breve højt og fortælle hvorfor de har 

skrevet som de har. F.eks. fortælle hvorfor de mener, at bonden Mads Sørensen har 

bedt om hjælp til de specifikke ting han har.  

 

Øvelse 4: Opsummering 

Eleverne skal i fællesskab skrive 5 sætninger, som opsummerer hvad de har lært af 

øvelserne. 


