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DA SVENSKEN 
PLYNDREDE 
BRØNDBYØSTER

Brøndbyøster Landsby
2605 Brøndby

Svenskekrigene 1657 - 1660
Danmark lå i krig med Sverige op igennem det meste af 1600- 
tallet. De mange stridigheder opstod i kølvandet af opløsningen af 
Kalmarunionen i 1523.

I august 1658 var Danmark igen i krig med arvefjenden. Årsagen til 
krigen var, som altid, magten over Øresund og den tilhørende handel.

Denne gang forsøgte svenskerne også at indtage København. De 
belejrede byen ved at bygge en enorm lejr i Brønshøj, kaldet Carlstad. 
Lejren myldrede af 10.000 svenske soldater og det dobbelte af med-
følgende handelsfolk og kvinder. Carlstad havde lige så mange ind-
byggere som datidens København.

I næsten to år lå den svenske hær og ventede på at indtage Køben-
havn. Imellem tiden havde svenskerne behov for utallige forsyninger 
og byggematerialer. Dette fandt de i stor stil i hovedstadens opland, 
også i Brøndbyøster Landsby.

Landsbyen Brøndbyøster
Brøndbyøsters 22 gårde og 10 huse dannede i 1600-årene rammen 
for ca. 130 personers liv. De levede en tilværelse som fæstebønder, 
husmænd, håndværkere, tyende og soldater. Langt de fleste af 
gårdene var ejet af kongen, men også kirken, hospitalet Vartov og en 
enkelt adelsmand havde ejendomme i Brøndbyøster. 

Bønderne på Vestegnen var meget velhavende, blandt andet fordi 
jorden i området var god og fed og uden skov. 

Derudover havde bønderne mulighed for at afsætte deres varer til 
både København, Roskilde og Køge. Dog skete det flere gange i løbet 
af 1600-årene at høsten slog fejl. 

I de perioder stod det skidt til for bønderne.

Freden 1660
Da freden kom i 1660 var Brøndbyøster i knæ! Kun fem ud af de 
oprindelige 22 gårde stod tilbage.  6 år senere beskrev Brøndbys 
præst, Petrus Skow, de massive ødelæggelser. Hans egen gård var 
betydeligt beskadiget, og …

”Brøndbyøster by og kirke og størstedelen af Brøndbyøster [er] tillige 
nedbrudt og bortført”. 

Kombinationen af krigens ødelæggelser og 1600-årenes andre  
ulykker gjorde, at Brøndbyøster var lang tid om at komme til 
hægterne.

Nedbrudte og øde gårde
Tidligt om morgenen onsdag d. 21. august 1658 marcherede  sven-
ske tropper ind i Brøndbyøster Landsby. De svenske soldater ledte 
efter forråd, byggematerialer og værdigenstande. 

Landsbyens beboere blev i bogstaveligste forstand plyndret for 
alt, hvad de ejede. Møbler, husdyr, forråd og såsæd blev slæbt væk. 
Mange af gårdsbygningerne blev revet ned og svenskerne tog bygge-
materialer som tømmer og mørtel, med til deres lejr i Brønshøj. 

Syv af gårdene i Brøndbyøster blev ikke revet ned, men blev derimod 
stukket i brand. Brøndbyøster Kirke blev nedbrudt og tømt for alt af 
værdi, selv kirkeklokken tog svenskerne med sig.

1600-årene: Krig, misvækst, armod og pest
De mange krige mod svenskerne var ikke de eneste plager, som 
befolkningen i renæssancens Danmark måtte kæmpe imod. Land-
bruget var plaget af perioder med misvækst og ofte slog høsten fejl. 
Det betød, at næsten halvdelen af gårdene i Brøndbyøster ikke kunne 
betale deres landgilde omkring 1650. Landgildet var den ydelse 
bønderne betalte til kongen for at kunne fæste hans gårde. Derfor fik 
kongen ikke meget udbytte af gårdene. 

Værre stod det dog til for de bønder, der fæstede gårdene. Det skete, 
at de blev fradømt gården på grund af fattigdom, eller også valgte 
bønderne ligefrem at stikke af fra gården og dens armod. Derudover var 
perioden plaget af voldsomme epidemier af pest, særligt i årene 1653-
57. Bare i København døde op imod 15.000 personer af den frygtede 

sygdom. I Brøndbyøster fik pesten dog ikke rigtig fat. 
Fra præstens indberetninger ved vi, at en  

enkelt mand og tre små børn gik bort 
på grund af den sorte død.

Satirisk skildring af livet på landet anno 1650.  
Bonde træder på ridefogdens pisk. FOTO: Kobberstiksamlingen.

Soldater der plyndrer en landsby. Stik fra ca.1620. 
FOTO: Kobberstiksamlingen.
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Armod og liderlighed
Da svenskekrigen ramte Brøndbyøster, boede 
der på Brøndbygård en bonde ved navn 
Enevold Jensen. Der findes ingen oplysninger 
om, hvordan det gik gården under krigen. Vi 
ved kun, at gården 10 år senere i 1668 blev 
overtaget af bonden Anders Lauritzen og  
senere af Poul Tysk. 

Efter Poul overtog Niels Olufsen og hans kone Kirsten Michelsdatter 
Brøndbygård. De drev stedet i 20 år, men gården var slidt og gammel, 
og Niels klagede ofte over tingenes tilstand. Da sønnen Ole overtog 
gården gik det ikke meget bedre. Det endte endda med, at Ole blev 
fradømt gården, ikke kun på grund af armod, men også på grund af 
liderlighed!

1

1

Gaver til Brøndbyøster kirke
Alterlysestagerne, dåbsfadet, kalken til vinen 
og en, nu forsvunden, tallerken til nadver-
brødet blev skænket til kirken i 1667. Blandt 
giverne var lokale bønder, smeden fra Avedøre 
og en velstående guldsmed. Kong Frederik IV 
bidrog til den sidste etape af istandsættelsen, 
så kirken kunne stå helt færdig i starten af 

1700-tallet. Kongens monogram blev smedet i alterskrankens jern-
gitter, og det blev endda også malet på væggen over døbefonten til 
venlig påmindelse om, hvor hjælpen kom fra. 

Til dåbsfadet, der blev givet af Jakob Sørensen og hans kone  
Margretha i 1667, knytter der sig en ekstra historie. Da kirken i 1883 
fik ny døbefont, passede dåbsfadet fra 1667 ikke længere ind. Det 
blev gemt af vejen, og en dag var det helt forsvundet. Først mange år 
senere dukkede det op i en nærliggende hønsegård hos ”Vor-Stine”, 
der var en lokal særling. I 1968 blev fadet istandsat og vendte tilbage 
til sin oprindelige funktion som dåbsfad i Brøndbyøster Kirke.
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Banditten Berthel
Inden svenskekrigen boede der på Annex-
gården en fæstebonde ved navn Berthel  
Lauritzen og hans kone Boeld Larsdatter. Fra 
kilderne ved vi, at Berthel var en værre skidt 
karl, der både blev beskyldt for lejermål, altså 
samleje udenfor ægteskab, klammeri og for at 
forbande en af kongens mænd. 

Berthel døde i 1640 og Annexgården blev overtaget af bonden Peder 
Lauritzen og hans hustru Boel Andersdatter. Annexgården var ejet af 
kirken, og de bønder, der fæstede gården betalte deres landsgilde til 
præsten i Brøndbyøster og Brøndbyvester. Denne skat udgjorde en 
stor del af præstens livsgrundlag. Efter krigen var præsten Petrus 
Skow derfor meget bekymret. Udover at begge kirker var ødelagte, 
gav Annexgården ikke noget overskud, og svenskerne havde under 
krigen taget store dele af gården med til deres lejr i Brønshøj. Først 
i begyndelsen af 1700-tallet vendte heldet, og gården begyndte at 
give overskud.
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Pest og andre plager
I landsbyens vestlige ende, på Stavnsbjerg-
gård, boede fæstebonden Hans Pedersen, 
hans kone Ellen og deres datter Lutze. 
Tjeneste karlen var, sammen med to andre 
unge mænd fra Brøndbyøster, på dette tids-
punkt indkaldt som soldat. Gården blev 
hårdt ramt af misvæksten, og i seks år kunne 

de ikke producere et overskud. I desperation blev Hans nødt til at 
pantsætte gårdens tre heste. 

I sommeren 1654 blev gården ramt af endnu en katastrofe.  
Pesten rasede og den tog Hans samt tre små børn fra gården med 
sig. Gården blev herefter overtaget af Peder Lauritsen, der fæstede 
den under svenskekrigen. Gården undgik at blive nedbrændt under 
krigen, og det lykkedes Peder at skabe et overskud, så han kunne 
betale landgilde i 1662.
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Fra hestestald til genrejst kirke
Da svenskerne forlod Brøndbyøster var kirken 
lagt i ruiner. Kirken stod …”afbrudt for oven og for 
neden og tårnet underhugget, så det frygtes at 
gå udi fald”. 

Alt hvad der fandtes af værdi i kirken, havde sven-
skerne stjålet. Historien fortæller, at svenskerne 
brugte kirken som hestestald, og senere fundne 

svenske mønter under kirkens gulv vidner om deres tilstedeværelse. 

Kirken var så voldsomt medtaget, at kongen ønskede at nedlægge den 
og i stedet lade bønderne gå i kirke i Brøndbyvester. Det ville bønderne 
i Brøndbyøster ikke gå med til. De gik i gang med at indsamle midler 
og byggematerialer, og omkring år 1700 kunne de igen gå i kirke i 
Brøndby øster.

4 En krigsfange og et uægte barn
På Engtoftegård boede under svenskekrigen 
fæstebonden Børge Jensen og hans kone  
Ingeborg Hansdatter. Under krigen blev ejen-
dommen brændt ned af de svenske soldater. Det 
lykkedes dog Børge og Ingeborg at genopbygge 
gården og skabe vækst. Allerede to år efter 
krigen kunne de betale landgilde. 

Børge døde i 1685 og Engtoftegård blev overtaget af den succesfulde 
bonde Christen Christensen. Han giftede sig med Ane Hansdatter, 
der kom fra en anden gård i Brøndbyøster. Inden Ane blev gift med  
Christen, havde hun fået et barn udenfor ægteskab. Barnet, kaldet  
Ingeborg, havde Ane fået med møllersvenden Jens Nielsen fra Heste-
møllen i Brøndbyøster. På trods af den skam, der var forbundet med 
uægte børn, tog Christen pigen til sig. Det rygtedes senere i landsbyen, 
at møllersvenden var taget med et skib til Ostindien. Svenskekrigen 
havde på dramatisk vis grebet ind i Ane og hendes families liv. I 
Brøndby vester havde Ane en morbror ved navn Peder Lauritzen. Peder 
blev taget til fange af de svenske soldater, og så vidt vi ved, så Anes 
familie ham aldrig igen.
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Arme Jørgen Nielsen
På denne gård boede fæstebonden Jørgen 
Nielsen og hans kone Ane. De levede i stor 
fattigdom. Ægteskabet skrantede også, da 
Ane var Jørgen utro med Povl fra Brøndby-
vester. Affæren endte med at Jørgen kom i 
klammeri med Povl. 

I 1651 blev Jørgen fradømt gården på  
grund af for stor armod. På trods af at gården blev overtaget af en 
anden fæstebonde, endte den alligevel med at blev pantsat under 
krigen. Kongen pantsatte, i denne periode, mange gårde til rige 
adelsmænd for at skaffe finansiering til krigen. 

Efter krigen overtog Mads Sørensen gården, men få år senere 
blev også han fradømt den, da han simpelthen var for fattig. Mads 
blev dog stædigt boende på gården og det endte med at han blev 
fordrevet af kongens mænd i 1673.
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Den skrinlagte gård
Denne gård var en af de fire gårde i Brøndby-
øster, der ikke var ejet af kongen. Ejeren af 
gården var adelsmanden Mandrup Brahe og 
hans kone Birgitte Trolle. Bonden Enevold 
forvaltede gården i 1653, men på trods af 
de adelige forbindelser var gården allerede 
inden svenskekrigen bagud med betalinger 

af skatter og gæld. 

Under krigen blev gården brændt ned, og da krigen var forbi, ville 
Mandrup Brahe ikke vedkende sig ejerskabet af ejendommen. Da 
der heller ikke var nogen bonde, der var interesseret i at overtage 
og genopbygge gården, blev den helt opgivet. Gården blev der-
for aldrig genrejst. I slutningen af 1600-tallet begyndte de andre 
bønder i Brøndbyøster i stedet at dyrke den jord, der førhen hørte 
til Mandrup Brahes gård.
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BRØNDBYØSTER LANDSBY


