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Forløbet foregår ude på de autentiske steder 

Til dette forløb, er det vigtigt, at eleverne selv medbringer tegnegrej og skriveudstyr, enten 

hjemmefra eller medbragt fra skolen. 

Derudover er det vigtigt, at de passer godt på hinanden, når I går i trafikken og følger 

ruten.  

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. 

Forløbet starter ved det der engang var Brøndbygård, for derefter at gå til Kortsens gård og 

til sidst Brøndbyøster Kirke. For at få en vejledende rutebeskrivelse, se vedhæftede kort.  

Ved hvert stop på ruten er der en historie om stedet der skal fortælles. Læreren holder på 

første stop oplæg, efter en summe-øvelse. Alt efter elevernes niveau og adgang til 

internet, kan de enten deles ind i 2 grupper der holder oplæg ved de resterende stop om 

hvad der skete på stedet under svenskerkrigen, som er forberedt hjemmefra, ellers kan 

læreren også holde oplæg ved de resterende stop.  

Der kommer følgende øvelser: 

- Øvelse 1:  En summe-øvelse for at få opsummeret forberedelsen og elevernes viden 

om svenskerkrigene. Denne øvelse udføres ved Brøndbygård.  

- Øvelse 2: Uanset, så skal de elever som ikke holder oplæg tegne gården, som de 

tror den har taget sig ud og om der var andre ting der hørte til gården, f.eks. heste, 

vogne mm.  

- Øvelse 3: Kort øvelse med gamle og nye kort over Brøndbyøster, for at illustrere 

hvor lidt vejforløbet har ændret sig siden 1600-tallet. 

- Øvelse 4: Enten holder en gruppe af elever oplæg om gårdens historie og beboere 

under svenskerkrigen eller også gør læreren. Derefter skal eleverne skrive breve. 

Evt. kan man sætte sig ned i parken og skrive dem.  

- Øvelse 5: Ved Brøndbyøster Kirke. Der holdes oplæg og eleverne skal tegne kirken 

og høre om svenskens hærgen. Derefter skal der gættes på hvor meget af 

inventaret der var tilbage efterfølgende. (Der var kun prædikestolen) 

- Øvelse 6: Opsummeringsøvelse over dagen. 



Brøndbygård 

Første stop på ruten er Brøndbygård. Man kan stå eller sidde ved parkeringspladsen.  

Her laves øvelse 1 og 2. 

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: Oplæg om Brøndbygård 

Her holder læreren oplæg om Brøndbygård. 

Eleverne skal i mellemtiden tegne Brøndbygård, som de går ud fra, at den så ud inden 

svenskerne hærgede. De kan overveje ting som; havde huset stråtag, var det 

bindingsværksgård, var der heste med til gården osv.  

Forslag til oplæg om Brøndbygård:  

Her på gården boede Enevold Jensen for 350 år siden, da svenskerne kom til Brøndbyøster. 

Hvad der sker med Enevold ved vi faktisk ikke, men måske han flygter. Efter krigen engang 

er det en der hedder Niels Olufsen, som overtager gården, som er en af de 5 ud af 22 gårde 

som overlever svenskernes hærgen. Vi ved det er Nielsen Olufsen fordi han skriver en klage 

over, at gården er fuldstændig miserabel og umulig at få op og køre igen. Og ikke nok med 

det, da det endelig begynder at gå gården bedre, så er det hans søn Ole Nielsen, som har 

overtaget den, men fordi han var for liderlig, får han taget gården fra sig! Ole kunne 

simpelthen ikke lade være med at kysse på alle de søde piger i landsbyen.  

(Her kan der snakkes om datidens seksualmoral, at man ikke bare kunne gå rundt og kysse 

på dem man ville osv., og eleverne kunne komme med deres mening om det) 

 

 

Næste stop på ruten er Kortsens gård. Det anbefales at gå ned af Brøndbyøstervej mod 

kirken, men dreje til højre af Tværgade. Se evt. kort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kortsens gård 

Andet stop på ruten er Kortsens gård. Her laves øvelse 3 og 4. 

Øvelse 3: Oplæg om veje i Brøndbyøster 

Eleverne præsenteres for et kort over hvordan vejforløb så ud i 1600-tallet i Brøndbyøster. 

Eleverne skal se om de kan finde den vej de lige er gået af, fra Brøndbygård til Kortsens 

gård.  

Derefter præsenteres de for det nye kort af vejforløbet i Brøndbyøster, så de kan 

sammenligne de to.  

Vejforløbet har ikke ændret sig meget, gårdene ligger de samme steder, det samme gør 

kirken. Faktisk har I gået på de samme veje som de svenske soldater i 1600-tallet, selvom 

der selvfølgelig ikke var asfalteret dengang. 

 

 

Øvelse 4: Kortsens gård, historien om gården og beboerne 

Enten holder eleverne oplæg om gårdens historie og gårdens beboere under svenskernes 

indtog i Brøndbyøster eller også gøre læreren.  

Forslag til oplæg om Kortsens gård:  

Gården er blandt de få bevarede gårde i kommunen, der ligger på sin oprindelige plads, hvor den 

har eksisteret siden middelalderen eller længere tilbage i tiden.  

I de historiske kilder finder man første gang gården i 1613, hvor den hører under Kongens 

Krongods. Dengang hed hverken bonden eller gården ikke Kortsen. Navnet dukker først op 

omkring år 1800, hvor gårdmanden hed Cort Nielsen. Hans børn fik efter datidens skik 

efternavnene Cortsen (-søn) og Cortsdatter. Navnet Cort var tidligere meget udbredt blandt 

bønderne på Vestegnen. (I løbet af 1800-tallet stavede man mest navnet med K, deraf hedder det i 

dag Kortsens Gård og ikke Cortsens Gård) 

I 1600-tallet omtaltes gården som øde og forfalden, og nogle af de bønder, der drev gården, måtte 

forlade den på grund af fattigdom. Under svenskerkrigene blev gården også raseret, men blev 

senere bygget op igen, af dygtige bønder – sikkert med hjlp fra kongen, eftersom gården var en del 

af det såkaldte krongods i egnen rundt om København, hvor kongen fik indtægterne fra langt det 

meste af landbrugsjorden. Bønderne på gårdene ejede ikke selv jorden, men fæstede (dvs. lejede) 

den af kongen. Det var derfor i kongens interesse, at bønderne havde rimelige forhold, og de fik 

ofte støtte, når det kneb. 



I 1616-1649 boede Jørgen Nielsen samt hans kone Ane Christensdatter på gården. Jørgen og Ane 

fæstede gården i næsten 40 år, og det var en lang sej kamp. Driften gik dårligt. De havde ikke 

noget tyende til at hjælpe dem med arbejdet, og med årene blev de mere og mere fattige. 

Ægteskabet gik heller ikke godt og i 1639 kom Jørgen op og slås med Povl Pedersen fra 

Brøndbyvester, fordi Povl havde ligget i med Ane. 

Det hele endte i 1649 da Jørgen fik frataget gården på grund af fattigdom. Tre år i træk var det ikke 

lykkedes ham at betale landgilde, som er den afgift fæstebønder skulle betale årligt til ejeren af 

jorden.  

Gården brændt og pantsat 

Da svenskerne plyndrede Brøndbyøster i 1657-58 var det fæsteren Jens Hansen der havde gården. 

Beklageligvis var han i 1655 han nødsaget til at pantsætte den på grund af fattigdom. Gården blev 

under krigen brændt delvist ned, og blev derefter overtaget af Mads Sørensen. Desværre blev han 

fradømt gården ni år senere og til sidst blev han fordrevet fra gården. 

Øvelsen: Brevskrivning 

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. Hvis det bliver svært for eleverne at kunne skrive ved Kortsens gård, 

kan I fortsætte ned af Vestre Gade og tage plads i parken, mens der skrives. 

- 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.  

Efterfølgende går I ned til Brøndbyøster Kirke, af Vestre Gade. 



Øvelse 5: Brøndbyøster kirke, tegning af kirken og inventar 

Eleverne skal nu tage plads uden for kirken. De kan enten stå ved parkeringspladsen eller 

inde på kirkegården, men husk ikke at fjolle for meget rundt inde på kirkegården, der kan 

være sørgende personer.   

Elever eller lærer holder nu oplæg om kirkens historie.  

Derefter skal eleverne tegne kirken, de må selv om, om de tegner den som den er nu, som 

de forestiller sig den så ud før svenskerne, eller som de forestiller sig den allerførste kirke 

så ud.  

De skal nu også høre om kirkens inventar og gætte på hvad der var tilbage efter 

svenskernes indtog i kirken.  

Forslag til oplæg om kirkens historie og inventar: 

Kirken er næsten 1000 år gammel, dengang hed det også Brøndby. Kirken ligner sig selv fra 

dengang svenskerne kom i 1600-tallet, bortset fra, at den i dag har våbenhus. Tårnet derovre 

brænder svenskerne ned, kirkeklokkerne der hang derinde stjal de med, så de kunne omstøbes til 

krudt og kugler, og selve kirken brugte de til hestestald, mens sten fra kirken blev fragtet til 

Brønshøj og brugt som byggemateriale. Og derudover så stjal de jo alt, hvad der var der inde af 

guld og sølv inde fra kirken.   

Da krigen var slut, var kirken faktisk så ødelagt, at den danske konge ønskede, at kirken blev 

nedlagt. I stedet mente han, at folk fra Brøndbyøster skulle gå i kirke i Brøndbyvester, fordi deres 

kirke ikke var lige så ødelagt.   

Men det ville man faktisk ikke finde sig i her i Brøndbyøster og efter krigen begynder de bønder, 

der er tilbage i Brøndbyøster med hjælp fra præsten at bygge deres kirke op igen. Og kongen 

bliver faktisk så begejstret over, at folk i Brøndby tager initiativ til at bygge deres kirke op igen, at 

han forærer dem en ny kirkeklokke, som er den ene af klokkerne, der hænger oppe i kirketårnet i 

dag.  

Derudover kan man også se kongens monogram på gitterlågen inde i kirken. Der står 1701 og et F 

for kong Frederik 4, som var så begejstret over Brøndbyboernes engagement, at han i 1701 

bidrager til hjælpen i den sidste etape af renoveringen, og for at man ikke skulle glemme, hvem 

der havde hjulpet kirken, så sørgede han for, at hans monogram blev indsat i lågen op til alteret.  

Mange af de ting som er i kirken er gaver fra folk, skænket i slutningen af 1600 tallet. Oftest står 

der navn på giverne af gaverne, så vi ved i dag hvem de er.     

Lysestagerne på alteret blev taget af svenskerne, men i 1667 gav Peder Nielsen Møegelgaard og 

Maren Egertsdatter Rothart fra Avedøre et par nye lysestager til alteret.  

 



Alterkalken:  Alterkalken er den man bruger, når man får sin nadver, dvs. man får et lille stykke 

brød og så får hældt altervin op i et lille glas fra alterkalken, mens man sidder her, hvor I sidder.   

Den er lavet om af flere omgange, men den ældste del, selve foden på kalken er oprindelig og er 

skænket i 1667 af en meget velstående københavnsk guldsmed og kgl. hofleverandør, Jacob 

Kitzerow og hustru, Anne.  De har fået skrevet på foden ’Jacob Kiedtsero Anne Steens Daater Anno 

1667 tell Brønbyeøster Kercke farerret denne Kalck och Disch’. Selve koppen/bægeret er fra o. 

1830, mens knoppen på skaftet nok er fra en reparation i 1748.    

Dåbsfadet  

En af de ting, som svenskerne også løb med, det var dåbsfadet. Og det var jo lidt et problem, for 

hvordan skulle man så blive døbt, hvis ikke man havde et dåbsfad. I ved godt, at når man bliver 

døbt, så tager præsten vand fra dåbsfadet og putter det på hovedet af barnet, mens han siger 

barnets navn.   

Men det var der råd for, og samme år som at kirken får nye lysestager og alterkalk, så får de også 

et nyt dåbsfad. Og ligesom med de andre to ting, så ved vi også hvem der skænkede det, fordi det 

står skrevet på fadet.   

Her står: ’Jacob Søvrensen og hans kiere hustru Margretha Jacob Søvrensens hafver for æret 

denne Becken til Brynbÿ Kirche Anno 1667 den 1. junÿ’.   

 

 Men her stopper historien ikke, for pludselig en dag, så er dåbsfadet væk! I slutningen af 1800-

tallet så får man en ny døbefont, og til den passer det 1667-dåbsfadet ikke, så man gemmer det 

væk.  Da man en dag, vil finde det frem igen, så er det pist væk, og der skal gå mange år, før man 

finder det igen! Man finder det lige her ovre på den anden side af vejen hos en gammel kone, der 

hedder Stine. Hvad vil I tro, hun har brugt dåbsfadet til? Hun brugte det til hønsefoder! Nede i 

hendes baghave, der havde hun et hønsehus, og da hun skulle på plejehjem, så fandt man 

dåbsfadet nede i hønseskuret, hvor hun havde haft hældt hønsefoder og vand til hønsene op i. Vi 

ved ikke, hvordan hun nogensinde havde fået fat i dåbsfadet, men efter man havde fundet det, 

skyndte man sig at få det tilbage til kirken, satte det i stand, og nu bor det fast her!   

Svenske mønter  

Under gulvbrædderne, da man for få år siden fandt ville renovere gulvet, fandt man faktisk 

svenske mønter fra da svenskerne hærgede kirken!  

Altertavlen er fra starten af 1600-tallet og den lod svenskerne være, men den er også lavet af træ, 

så den har jo ikke været så meget værd. Men smadret den fik de og i 1701 bliver malet helt om.   

Prædikestolen er fra 1593 og den stjal de heller ikke. Den var jo også bare af træ, men den har helt 

sikkert ikke set pæn ud efter at svenskerne havde været her.   

 



Øvelse 6: Opsummeringsøvelse 

 

Eleverne skal nu i fællesskab blive enige om 10 sætninger som beskriver med deres egne 

ord, hvad de har lært i dag og hvorfor det er vigtigt at vide.  


