Invigning, Trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719/2019
År 2019 är det 300 år sedan rysshärjningarna drabbade delar av den svenska ostkusten.
Under sommaren år 1719 plundrade den ryska härjningsflottan från Gävlebukten till
Norrköping. Under 41 dagar brändes ett flertal städer, gods och bruk ner och 20 000
människor blev hemlösa. De ryska aktiviteterna längs kusten ingick i tsar Peters plan att
försöka pressa Sverige i de pågående fredsförhandlingarna för att få ett slut på Stora
nordiska kriget. Kollektiva minnen och berättelser från dessa händelser lever kvar i
skärgården och berättas än idag.
I projektet Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019 kommer de härjningar
som skedde i vad som idag är Stockholms län att uppmärksammas under år 2019. Detta
görs genom till exempel aktiviteter i skärgården på olika besöksmål, i kommunerna och
vid hembygdsföreningar. Målet med projektet är att samordna aktiviteterna, sprida
kunskap om rysshärjningarna samt öka besökarantalet till skärgården och möjligheten
att uppleva kulturmiljön utifrån de historiska händelserna år 1719. Projektet drivs av
Stiftelsen Kulturmiljövård och Slagfältsmuseet HAMN.
Datum: 18/5‐2019
Plats: Slagfältsmuseet HAMN, Fisksätra, Nacka.
Hitta hit: Brantvägen 3, övre planet, 133 42 Saltsjöbaden. Med lokaltrafik tar man sig till
Fisksätra centrum, varifrån det tar ungefär fem minuter att gå ner till Saltsjö pir där
museet är beläget. Parkeringsplatser finns utanför museet samt i Fisksätra centrum.
En karta hittar ni här: https://hamnmuseum.se/karta/

Välkomna!

Program:
11:00‐17:00: Museet öppet för besök i utställningarna (fritt inträde denna dag!)
12:00‐16:00: Samlaren och lokala amatörhistorikern Göran Medin visar utvalda objekt
ur sin 1700‐talssamling
12:00‐16:00: Författaren och illustratören Lennart Moberg säljer och signerar sin bok
”Helvetesveckan” som handlar om rysshärjningarna i Norrköping
12:45: De 1700‐talsklädda karolinerna i Svenska Lif:Compagniet skjuter invigningssalut
13.00: Gustav Hemming, skärgårdsregionsråd, invigningstalar
14.00‐14:30: Gunnar Lind berättar om arbetet med sin bok ”Brända hemman” och säljer
och signerar sin bok
17:00: Museet stänger
Under denna dag kommer också våra samverkansparter kunna hämta upp sitt exemplar
av miniutställningen på museet.
Följ gärna projektets hemsida och Facebooksida för mer uppdateringar och information.
Här finns bland annat en evenemangskalender med aktiviteter över hela skärgården:
Hemsida: http://ryssharjningarna.se/
Facebook: https://www.facebook.com/ryssharjningarna
Vid frågor om projektet, kontakta projektledare Andreas Forsgren:
Tel: 073‐810 02 90 – E‐post: andreas.forsgren@kmmd.se

Anmäl deltagande till: info@hamnmuseum.se – 08‐570 311 10

