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Svenskekrigene 1657-1660 i korte træk
Danmark og Sverige er ad flere omgange i krig med hinanden i 
løbet af 1600-tallet, primært for at hævde positionen som 
førende magt ved Østersøen og Øresund. For Danmark har det 
fatale konsekvenser, og vi mister store dele af kongeriget.

I korte træk sker følgende under Svenskekrigene 1657-1660, 
også kaldet Karl Gustav-krigene efter den svenske konge:  

• 1657          
Svenskerne er på felttog i Polen, og den danske konge          
erklærer svenskerne krig. Svenskerne afbryder felttoget og går 
op igennem Jylland.

• Vinteren 1658          
Isvinter. Svenskerne går over de tilfrosne danske bælter.  
København er uforberedt.

• 26. februar 1658        
Roskildefreden indgås, og Danmark mister blandt andet alle 
de danske egne øst for Øresund til Sverige. 

• August 1658         
Svenskerne ønsker at indtage resten af Danmark, går i land 
på Sjælland og laver lejr ved Brønshøj. Kong Frederik d. 3.         
forskanser sig i København.   

• Februar 1659         
Svenskerne stormer København. Danskerne er forberedte, og  
tabstallet bliver 580 døde for svenskerne og kun 12 blandt  
danskerne. Belejringen af København fortsætter imidlertid 
længe endnu.

• 26. maj 1660          
Fred underskrevet i København.

1657-1660: Da svensken plyndrede
- et Åben Skole undervisningstilbud for 4.-6.klasse



1657-1660: Da svensken plyndrede
- et Åben Skole undervisningstilbud for 4.-6. klasse

Intro 
Undervisningstilbuddet tager udgangspunkt i Svenskekrigene 
1657-1660, som de udspiller sig i Brøndbyøster Landsby. 
Undervejs i forløbet vil eleverne få indblik i livet på Vestegnen 
og i Brøndby for 350 år siden. De vil skulle leve sig ind i og stifte 
bekendtskab med personer, vi ved, boede i Brøndbyøster under 
svenskekrigene, helt konkret ved at skrive breve på deres vegne 
som var det i 1600-tallet.

Danmark og Sverige er i krig med hinanden ad flere omgange i 
1600-tallet. Efter Roskildefreden i 1658 forsøger svenskerne at 
indtage Danmark. De etablerer en lejr i Brønshøj på ca. 30.000 
mand for herefter at hærge hele oplandet omkring København. 
Gårde bliver brudt ned, og alt stjæles og fragtes til svenskernes lejr. 
Brøndbyøster er inden krigen en landsby på 22 gårde. Efter krigen 
er der kun 5 fungerende gårde tilbage. Kirken er blevet brugt til 
hestestald og er ribbet for alt af værdi. 

Booking og yderligere info
www.forstadsmuseet.dk 
Tlf. 36490030 eller forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk

Fag og målgruppe
Historie. Målgruppen er 4.-6.klasse, men også 7.klasse.

Tidsramme og pris 
1½ time og 500kr (Gratis for Brøndbys folkeskoler) 

Mødested
• Mødested: Brøndbygård, Brøndbyøstervej 93, 2605 Brøndby. 

Forløbet slutter ved Brøndbyøster Kirke. 

Praktisk
• Undervisningen finder sted udendørs hele året. Eleverne bedes 

derfor være klædt på efter årstiden.
• Forstadsmuseet medbringer materiale til brug i forløbet.

Forberedende undervisning på skolen inden forløbet
• Det forventes, at eleverne inden forløbet gennem en til tre   

undervisningsgange er blevet undervist i svenskekrigene i   
Danmark i 1657-1660.

• Litteratur til den forberedende undervisning tilsendes fra   
Forstadsmuseet ved booking.

• Del klassen i fire grupper inden forløbet. 

Hvad skal der ske 
Når klassen ankommer til Brøndbygård, skal eleverne formidle 
deres forhåndsviden om Svenskekrigene. Efter en tur gennem 
Brøndbyøster Landsby tildeles de på forhånd fire inddelte grupper 
hver en historisk person. Det er hhv. to bønder fra Brøndbyøster, 
landsbyens præst og en svensk soldat. Underviseren fra 
Forstadsmuseet sætter grupperne ind i deres personer, historie og 
situation. På vegne af den historiske person skal eleverne to og to 
i hver gruppe skrive et brev og herefter fremlægge for hinanden. 
Er der ikke kirkelige handlinger på dagen, foregår brevskrivningen i 
Brøndbyøster Kirke, og ellers foregår det udendørs ved kirken. 

Opfølgende undervisning på skolen efter forløbet
• Efter forløbet kan klassen arbejde videre med kanonpunktet 

“Statskuppet 1660”, som var en direkte konsekvens af   
Svenskekrigene 1657-1660. 

• Litteratur til den opfølgende undervisning tilsendes fra   
Forstadsmuseet ved booking.

Undervisningsforløbet understøtter følgende færdigheds- og 
vidensmål efter 6. klassetrin i historie
• Kronologi og sammenhæng: ”Det lokale, regionale og globale” 

fase 1 og 2 samt ”Historiekanon”
• Historiebrug: ”Historiske scenarier” fase 1 samt ”Konstruktion 

og historiske fortællinger” fase 1.

Historiekanon
Undervisningsforløbet kan bruges til at understøtte undervisning 
i historiekanonpunkterne ”Christian d. 4.”, ”Den Westfalske Fred” 
samt ”Statskuppet 1660”. 


