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Ryssen kommer!
Ropen ekade mellan skärgårdsöarna. Paniken spred sig
snabbt bland folket. Ute till havs rörde sig långsamt en
skog av master, segel och ryska vimplar in mot kusten.
Det är tidig morgon den 11 juli 1719 och över 26 000
ryska soldater är på väg mot skärgården för att bränna,
härja och sprida skräck längs hela skärgården. Nu gällde
det att fly! Skärgårdsborna samlade ihop sina värdeful
laste ägodelar och flydde för sina liv.
Ryssarna är här för att sätta skräck i svenskarna och
tvinga fram ett gynnsamt fredsavtal, och få slut på det
stora nordiska kriget, som pågått sedan år 1700.
Den svenska planen var att till varje pris försvara och
skydda Stockholm, därför lämnades skärgårdsborna
åt sitt öde och ryssarna kunde ostört plundra, härja och
bränna boningshus och gårdar.

De flesta flydde, men några försvarade sig
Härjningarna pågick längs hela skärgården under hela
sommaren. De flesta flydde för sina liv, men det finns
också berättelser om dem som försökte försvara sina
gårdar. En sägen berättar om en rådig präst på Hölö
som samlade män, kvinnor och barn och uppmanade
dem att hämta allt de kunde hitta i form av påkar, yxor
och därtill trummor, stekpannor och horn. De placerade
också en massa hattar på buskar och störar för att de
skulle se ut som svenska soldater. När fienden siktades
satte folket igång att föra så mycket oväsen de kunde,
allt för att få ryssarna att tro att en stor styrka marscherar
fram i skogen. Det sägs att tricket gick hem, ryssarna
vände hastigt tillbaka till sina båtar och fortsatte till
nästa ö, och befolkningen i Hölö firade sin seger.

Ryssarna slås tillbaka – Stockholm räddas
I augusti 1719 försöker ryssarna sig på ett anfall mot
Stockholm, men de misslyckas. De svenska soldaterna
lyckas slå tillbaka den ryska attacken vid Baggenstäket
i Nacka. Några dagar senare seglade hela den ryska
flottan hem igen. Svenskarna jublade. Anfallet hade
stoppats. Stockholm var räddat för den här gången!

Lämningar idag
I en hage på Kapellskärsudden ner mot havet står en
gammal harv och alldeles bredvid reser sig Estonia
monumentets enkla träkors. Här i hagen finns den säll
synta växten stor tofsäxing, ett gräs som bara växer just
här. Den oskyldiga plantan är ett minne från ryssarnas
invasion sommaren 1719. Den kom hit med de ryska
trupper som landsteg precis här efter färden över Ålands
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De svenska soldaterna lyckas driva tillbaka ryssarna i vid Baggenstäket
1719. Foto: LG Nilsson, www.hamnmuseum.se

hav. Troligen har frön från plantan funnits bland det foder
som förts med till hästarna, och sedan börjat gro.
På flera platser i skärgården finns lämningar kvar
i form av så kallade ryssugnar. Det är stenugnar där
man tror att de ryska soldaterna bakade ”det mörka
ryska brödet” när de var här och härjade.

Några frågor att besvara
1. Hur länge sedan är det ryssarna invaderat
skärgården?
2. Varför åkte de hit och härjade? Vad ville de
egentligen?
3. Vad gjorde skärgårdsborna när ryssarna kom?
Ge några exempel.
4. Vad skulle du ha gjort om du var befälhavare över
den svenska armén 1719?
5. Hur lyckades man stoppa de ryska härjningarna?
6. Vad finns det för lämningar kvar idag? Ge några
exempel.
7. Kan vi lära oss något av den här händelsen?

