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Svenskekrigene
pd Amoger

Hjelv|esi.lens suide et €n btushanc. n,r
kannunen dl miliontinirtercn er L)lerel
be.{t onl dt pdssc ekttru gadt pa. Der
tewr et par aJ denn. s ieldhe Jqlgleatt p
S ah llol 

"t 
t lltsr'atar : Fr unk Mddsen

Ny Hjcmmeside med tokalhisto-
rie for born

kan indsende billedcr. del passer
til cnne1. Hjemmesidcn cr desu-
den ogsi tilrettclagt til brug for'
skolemes historieundcrvis ng. og
cr en model af u'r.w. kultur-
jagt.dk. der er Lrdviklet i Gcntoltc
Kornmunc nrcd stotte al Kultu
lavsst\relsen.
'l 

tunby Kulturjagt skal lobende
udvides med nye tcrnaer 1ia kom-
munens histo e.
I dalle nLnlmer u.f Glenuner du ud-
dybes st,enskekrigen 11d ltnager i
I640-tal let.

1600-tallets krige mellem
Danmark og Sverige
I  bcgvndelsen al 1600 tal lct be-
stod Danmark ctrdvidere al'Nor gc.
Skine, Halland og Blekinge. Dan-
mark havdc silcdes overherre-
dommet over indsejlingen til Ore-
sund og delmed t i l  indkomsler !ed
Oresundstoldcn. som skibcnc
skulle bctalc afderes last ved I lcl-
singLrr. Dcnne viglige indtcgtskil-
dc lbr kongemagtcn samt kanpen
orn herLedommct over handelen
ved OstersLren var arsag til de

'j ernb,v Kommunebibliotcker hri
liet en ny spendende hjenrmcside
fot kommunens bom. Her lbrtrel
lcs sagn og beretningcr fra de
sverske soldaters halrgen pA Ama-
ger i 1658. blandt andet den spien-
dcndc om den modigc officer'
N{ikl,el Skor'. dcr- n,er havde tagct
den svenskc konge til l'ange og
nange andrc sagn og lbfliillingcr
lia denie del af ldmby Komnru
nes histode. Dcr kommer snarl
qLrizzer isidcns indhold og born
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Frederik den 3 dJ Dannark Cdrl lA CtsxN tl SreriEe

mange krige mc1lem Danmark-
Norge og Sverige i lobet af 1600-
tal1et.

Freden i Roskilde
Danmark og Sverige kom igen i
krig i 1657, men Danmark nitte
give op overfor den svenske over
magt og underskrive en fredstrak-
tat i februar 1658, hvor vi mistede
Skine l lalland, Blckingc halvde-
len af Norge og Bornholm. Salt-
holm undgik med nod og nieppe at
overgi til det svenske rige. Men
kofi cffer krigedes de to magter
igen.

De to kempende konger
Freclerik den 3 blev 1bd1i 1609 og
var sLrn af Chdstian den 4. Frede-
rik blcv kongc i 1648. IIan blcv i
Kobenhavn under belejringen for
han "ville do i sin rede", da han
blev opfordret til at flygte. I stedet
deltog han aktivt i lbrsvaret afKo-
bcnhavn, og opnAede hermed en
folkelig opbakning, som bidrog til
at han i 1660 blev eneveldig. Fre-
derik den 3 dode i 1670 af lunge-
betaendelse.
Carl den 10 Gustav blev Jbdt i
1622 og blev svensk konge i 1654.
Han dode pludselig i 1660 kofi tid
for, dcr igen blev sluttet fred mel-



lem Danmark og Sverige.

Kobenhavns spisekammer
Kobenhavn var alhiengig af forsy-
ningcr af mad fra Amager, da by-
en blev bclejret af svenske tropper
bide til lands og til vands dcn 8
august 1658. Derfor sendte dcn
danske konge tropper til Amagcr
for at lblsvare oen. Dagen eller
ankede den svenske flide op vcd
Dragor. Den svenske flide forsog-
te at n@rme sig land for at Ia kon-
takt med landtroppeme. Den 18
august angreb danskerne to af de
svenskc proviantskibe ved Dmgor
og byttet blev ftagtet over Amager
ind til Ksbenhavn.
Da krigen nu var kommet til Ama-
ger tilbod kongen Fredcrik den 3.,
at sens beboere og deres husdyr,
korn og indbo kunne bringes i sik-
kerhed inde i Kobcnhavn. Men det
onskede amageme ikke. De sogte
i stedet kongen om tilladclse til at
blive pi oen, da de mente, de bed-
re kunne forsvare Kobenhavn og
deres eget hjem ved at blive boen-
de. Tilladelsen blev givet af kon-
gen imod, at de forsynede de ko-
benhavnske r)'tteres hcste med fb-
der til "normalpris". Men den
8.september standsede forsynin-
. - h r  ; n , l t i l  - i . l - . .

"Den stumprumpede hund"
I mellemtiden havde svenskcrne
besluttet sig for at gi i land pi
vestsidcn af Amager, da de her-
med bedre kunne opni lbrbindelse
med deres.lropper pi Sjclland.
Den 23. augusl trak de en del min-
d.e skibe ind i Kalvebodslrand, og
sent om aftenen forsogte dc med
hjelp af skibene at overl'ore trop-
per til Amager. Men den danske
viceadmiral Nicolaus Hell og nog-
lc mend scilede med prammcn
"Den stumprumpede hund" samt
en anden pram og et par kanonba-
de ud til den svenske flide og an-
grcb den. Svenskeme flygtede, et
mindre skib gik pA grund og blev
plyndret af danskeme lbr skydeva-
ben og proviant, og blev derel'ter
stukket i brand, da man ikhe kun-
nc Ia skibet pe ret kol igen. Det
var et held 1br hovedstaden og
Amager, da man ville have haft
svaert ved at tbrsvare beggc sider
al oen pi samme tid.

Amager i forsvarstilstand
Det svenske lbrsog pa landgang
bevirkede, at oen nu blev sat i for-
svarsstilstand. Der blev sendt be-
falingsmend til oen under kom-
mando af Oberst Ense. I hvcr
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landsby pi oen kom der to eller
flere officerer, der skulle give be-
boeme ovelse i brug af viben.
Den 9. september kom der yderli-

lbdfolk og r)4tere. Kongens fbder-
marskal skulle selv ud og holde
opsyn med, at soldateme ikke til-
lirjede beboeme overlast. Der blev
alligevel lidt ballade, for officerer-
ne klagede over, at bondeme ikke
modte pd alarmpladseme til vagt-
tjeneste, og modsat klagede bon-
deme over, a1 olficererne truede
og slog dem. Oflicereme fik be-
sked pi at opfore sig ordentligt og
ikke drikke og sv&rme med oens
piger. De skulle desuden nojes
med det mad, bonderne tilbod
dem. Hvis der blev erobret noget
fra svenskeme, skulle bytet deles
ligeligt n-rellem bonderne og sol-

daterne.

Den 6. september fik bondeme fik
besked pd at slojfe deres hegn om
markeme, for at {enden ikke skul-
le kunne gemme sig bag disse og
overrumple danskeme. 200 karle
fra oen skulle om natten vere med
til at udbedw voldene omking ho-
vedstaden med bl.a. torv fta Ama-
ger.
I Sundbyerne havde man i ovrigt
problemer mcd folk {ia Kilben-
havn der p.g.a. mangel pe proviant
stjal kvaeg og gronsager lra mar-
keme pi oen. Der blev eLlers holdl
kontrol med hvem der kom ud pA
oen, lbr man skulle have pas for at
komme herud gennem Amager-
port. En oberst blev strafl'et for at
have ladel lblk passere uden pas.
Den 25. septcmber blev der ud-

)

S'enske saldater holrler ''iast wd dercs Le, udenht Kohe"h6tn.. EIer Pufendorf
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sledl bestemmelser for hvor meget
varerne 1ia Amager milte koste,
sa maske har amagernc udn).ttet
manglen pd mad inde i Koben-
havn.

Svenskerne
anker op ved Dragor
To mineder eller belcjringen af
Kobenhavn, den 8 oktober, listedc
den svenske llide, 18 storre og 15
mindre skibc, sig ind iOrcsund i
ly af tdge, overrumpledc kystvag-
ten og gik i land ved Dragor. Der
var 1500 fodlblk og 500 r).ttere
med selve Carl 10 Gustal i spid-
sen. En afdeling fodfolk under ge-
neralmajor Fcrsen blev sticnde
ved Dmgor. De indlog en ca. 250
meterlang skansc, som borgeme i
Dragor havdc bygget.

Amager brender
Herelier gik dcn ovrigc svenske
haer ind mod Kastrup og Tirnby.
Kong Carl 10 Gustai, prinsen af
Sulsaach og grev de la Gardie
samt 196 r)'ttcre skal ill. sagnet
have atbrudt gudstjeneste og pre-
sten Hans Jeger have pr€diket
over de hellig tre konger og der-
igennem have hinct den svenske
kongc. Kongcn roste pr€sten fbr
hans mod og ville som "belon-

ning" ikke afbrendc kirken.

Amageme skyndte sig ind til Ko-
benhavn med alt hvad de kunne
have med af indbo kvir:g osv. Me-
get af dette forsvandt i forvirrin-
gen, og amageme klagede senere
over dette, da de mente, det var
kobenhavncme, der havde stialct det.
Major Hans Ahleleldt skyndte sig
ud pi Amager mcd 450 mand,
modte tenden, men trak sig tilba-

Dcn 9. oktober blcv Sundbyerne
brendt af efter ordre lia den dan-
ske konge lbr at undga, at svcn-
skeme skulle siette sig fast her.
Henrick Matzon Wallensbeck, der
var pr&st ved Kvesthuset, skrev
om dette i "Det himmelfielste
Kjobcnhavns Belejrings ldrctter"
tblgende vers:

"Nu brender Stlaa med Kj@me paa
Nu svics Mad paa fade
Ah Jammer stor ah lrir og locr
VeSundby Bonders Lade"

Danskerne og svcnskeme fik un-
denetning om at den hollandske
llAde var pA vej med hjaelp til dan-
skeme. Den svenskc konge var
bange for, at hollendeme ville an-
gribe hans skibe og gav ordrc til
tilbagelftDkning, men forst skulle
alle iandsbycme pA Amager bren-
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( lcs ncrl ujtdcr ntcd Luldlaqclsc al '
l l r nb r  K i l kc .
Slaget midt pi Amagcr
den 10. oktober
Kong hcclcriL den i r-ed r:rcd nog
lc hLrrrchcdc dfagoncr. en al i lcl ing
lclbc\, ioL)rrct tbdl ir lk og l irc lcltka-
rx)nc. !\ l  ntoLl ' \r ]1ager. t idcl] lbr
r\nlagcf l \)t t  konr dc ikantp med
-100 s\.c|sl ic Nttcfc sonl l lygtcdc.
l)Nrrskc rc l i l lglc 0l jcr o-! ntcl lenl
St. I laglcb\ og I)r i tgor. kortr dct
Li l  l ianrp mcllem (lc lo hiufc. L. i l)
svcnskc ntLrskelercI bler drelrt og
50 13gg1 111 l irngc sanrntcn ntccl
I l5 r) l tcfc og noglc ofi lcocr-. l{e
slcrr 1l\  gtcdc t i l  birt lcnc Ko|g Car.1

I  0  ( l us la \ .  P r i nscn  a l  Su l zbach  og
dcl srenskc adnriral \ \ ' r-anscl raf
ni j ]r blc\cl tagct l i l  langc. Den
drrrsLc loj lnanl N4ikhcl Skor 1ik
l : r t  i k r -a rcn  p i t  ( r r l  l 0  C ;UsLa l_mcn
miLlle sl ippc l :ucL. da cn svensli
ol l lcercr kastctlc sig intcl lem.
Kongcn nacdc ucl i  raldct pi he-
slcn og sl i : Ip onrborl pA et l i l  sinc
sk ibc .

Mikkel Skov
Nlikkcl . lcspelscn Skor r lr lbdt i
I lonnebr i  Blekin!:c.. l lan\ lar.. lc,
sper Skor. rar r idcl irgcd og sellc
fc borgnrcsler og loldcr i  I{onncbl '

ll.l11 Lr sn tAnllt dun-
sktnr' \r,/ \ld::rt ,1nh l)d
.1 , t t \ . t  l t t t t  td \J  JerDt

l t t t I  l t  \ r . r ! ^ r t t1 r "

PA j rDcn s l i f  p l i  r \  sk  b l  a
Ndr  k r l len  er  ude,  s i
danscr musen ofte pd
balokcn, Ycd til sidst
ikke hYnd der  er  ud c l lcr

! lc l l  i  l i ,Ue op \ , r r i rgcr
p i r  lo jh!srnus.c l  c f  Janen
erobfet  \cd cr  sh!  \cd
\ \bor !  i  no\cDr l ) . f  1659
Ian!r  l r r r  sn lcr  ! . ! fcr  p l i

' i  t i ,
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SIaget nidt pd Ahager skildlet dJ dleren C.A. Lotentzen i 1791 .
Olienaleri, Statens Museun Jbl Kuntt.

i Blekinge.
I 1656 var Mikkel Skov lojtnant
og dret e11er adjudant hos Ulrik
Frederik Gyldenlove, der var ueg-
te son af Frederik den 3 . Mikkel
Skov deltog i lbrsvaret af Koben-
har'n og var som nalvnt med ved
slaget midt p6 Amager. Senere i
krigen sneg han sig i forklaedning
gennem de {endtlige linier pA Fyn
og ved Malmo. Mikkel Skov dode
i  1  713 .

Amagerne pi
Christianshavn
Amageme blev indkvarleret pa
Christianshavn. I Kjobenhavns
Borgere 1659 fremgir det at 124
mand med deres familier boede

her i januar samme ar hos forskel-
lige tumilier. Det liemgAr af skif-
ter fra denne periode, at de mdtte
betale husleje til deres v€rter.

Nedgravet skat
De lleste Amagerlaunilier llygtede
ind til Christianshar.n i vinteren
1658, da svenskeme gik i land pA
Amager. Men svenskerne lirngede
ogsA nogle afdem, bl.a. girdmaen-
dene Soren Christensen og Svend
Andersen 1ia Tommerup, der dode
i svensk fangenskab. Miske var
det en af dem, der ndede at gtave
en skat ned, der lbrst blev fundet
pe en mark i Tammerup i 1921.
Det var 22 sletdaler, 4 mark og 22
skilling. Den yngste mont var fra



1 0

I :it. Mdgleby bler der i 1 989 rttndet en skat i der tignel den ii d Tdn" erup Den tnuste
nont hel wr lru I 657. DeI er nontene.ta dehne skr1t, der et pa bilLedet Skduen
opbeNares pd Andgentuseet. Foto: Dirch J.lnsen

1655, sa dcn ma virre gravet ned
under kdgen. Ejeren af skatten nA-
ede aldrig at grave den op igcn,
e1ler fofiarlle sin lamilie, hvor den
var gravet ned.

Krigen gir pi held
Amagel li dereller sde hen. Ved
n),ta$tid 1659 var isen si sterk
mellem Sjelland og ,Amager, at
den svenske haer lorsogte at kom-
n-rc over til Amager, men blev sll-
et tilbage afdanskeme.

Svenskerne pfovede udcn held al
storme Kobenhavn ved Chdstians-
havn den 11. februar 1659.
Om forArel blev det nogenlunde
fredeligt pi Amager, og amager-
bonderne tog hjem for at lilse
markeme og fiske. De fleste il)'t-
tede tilbage, da man menle laren
var ovre. Oen blev stadigvek be-
vogtet afden danske h&r, og atna-
geme deJtog til gengaeld i vagttje-
nestcn ved Christianshavn.
Endelig blev der sluttet fied mel-
lem Danmark og Svedge den 28.
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maj 1660. Bomholm, som vi mi-
stede ved freden iRoskilde i 1658,
kom tilbage til Danmark. Et par
maneder senere blev det pa en
standerfbrsamling vedtaget, at
rronen Kunne ar\'es og enevelden
blev indlbrt.
Ved en slor fest den 18. oktober
blev kongen hyldet pa slotsplad-
sen. Fra Amager kom der 100
mend og kvinder 1br at hylde
kongen.

Amagerne vender ti lbage
Det var e1 ssrgeligt syn, der modte
Amageme da de vendte tilbage, de
rteste som nevnt i maj 1659. De
lleste garde og huse var brcndt,
der var ikke mange dyr tilbage,
selv de der havde veret pA grEs-

ning pA Saltholm var blevet tager
al svenskeme, der ogsi havde hu_
seret her.
Efter krigen blev der lbretaget
bygnmgssyn af de girde der
"endnu var ved magt', iTdrnby
sogn. I Ullerup var det 5 gerde,
Skelgirde ligeledes 5, Temby 3
garde Kastfltp 4 gArde, Magleby-
li l le kun 2 gdrde. I alt var.ca. 60
gdrde i sognet. Bonderne i firnby
skyldte bAde kongen og prilsten.
men gelden til kongen gik nogen-
lunde op med de varer, amagerne
havde leveret til hoffet under kri-
gen.,Flere afbondeme havde pant
l anores eJendomme, men p.g.a. af
krigen skulle der ikle betales rcn-
te i de to er, krigen havde raset pd
oen.
Gcnopbygningen mafte i gang.

Desverre er hjemmesiden i skrlvende stund ikke helt klar
i  s in endel ige form,^men det  er  mul igt ,  at  f5 en forsmaq
pa nert ighederne pd bib l iotekets h jemmeside:

wvw.taarnbvbib.dk
Lokalhistorisk Samling

Det vil ogsE vere her. der vil blive
orienteret om udviklingen af det
endelige resultat.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse. si henvend dis til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

'rtf.32 46 05 45

rvww.bibliotektaarnby.fr k
Klik pi Lokalhistorisk Samling

A h- ; -dar ; . la ' .

Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

,,ofltltp&g/Inq*"
&

"Kastrup Glas"
Abent Tirsdag til sondag

14.00- 17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


