Ruin från Sundby säteri (Ornö), som brändes av ryssarna 1719. Foto: Anna Ulfstrand.
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Samtal om rysshärjningarna 1719:
Minnen, lämningar och sägner
Rysshärjningarna är en historisk händelse som mer än någon annan har levt
kvar i minnet hos skärgårdsborna. Från 11 juli till mitten av augusti 1719
terroriserade en rysk flotta med 25 000 soldater och 250 skepp Stockholms
skärgård och svenska ostkusten. Flera städer och byar brändes och ödelades.
Avsikten var att tvinga fram ett slut på det nordiska kriget som pågått sedan
år 1700 och få svenskarna att skriva på ett fredsavtal. I år är det 300 år sedan
rysshärjningarna och detta uppmärksammar vi genom att publicera en podd
där författarna Gunnar Lind och Irene Kimanius pratar om minnen, lämningar
och sägner om ryssarnas anfall i skärgården 1719.

På flera hembygdsgårdar i skärgården visas i sommar utställningen om
rysshärjningarna som producerats av museet Hamn i Fisksätra och Stiftelsen
Kulturmiljövård.
Programledare och producent är Sofia Nyblom. Inspelningarna är gjorda på
Munch Stockholm.

Lästips och fördjupning:
Gunnar Lind (2019). Brända hemman: Roslagen – det ryska anfallet mot
Stockholms skärgård 1719.
Irene Kimanius (2019). Pestepidemier, vargattacker och rysshärjningar:
berättelsen om Häringe slott från 1400-talet till i dag.
Lyssna på länken:
https://stockholmslansmuseum.se/2019/07/10/samtal-om-ryssharjningarna1719-minnen-lamningar-och-sagner/

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande
besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva
här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök
oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!
Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med
kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi genom nya perspektiv och
sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.
Stockholms läns museum är sedan januari 2021 en del av Region Stockholms
kulturförvaltning.
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