
Rapport från invigningen lördagen den 18 maj på museet HAMN i Fisksätra, Nacka 

Invigningen av projektet 300-årsminnet av Rysshärjningarna 1719 den 18/5 på museet HAMN blev mycket 
lyckad och föreningarna som anmält intresse kunde på plats hämta ut sitt utställnings-material som består av 
4 st rollupps, ett USB-minne med en kortfilm samt extramaterial från rysshärjningarna i södra skärgården 
som nästa år i sin helhet kommer med i Brända hemman II.  
 

 Tillgänglighet och besökarantal. Ett uppdrag för alla som erhållit utställningsmaterial är att räkna 
antalet besökare vid de egna evenemangen. Projektägaren är särskilt intresserad av att veta om det 
har varit fler besökare vid besöksmålen och evenemangen jämfört med året innan. Projektägaren ska 
sedan redovisa detta gentemot vissa av projektets finansiärer. En målsättning med projektet var 
uppenbarligen att öka antalet besökare till besöksmålen i skärgården med omnejd.  

 

 TV4-nyheterna. Den 6/6 sändes ett inslag om rysshärjningarna i TV4-nyheterna. Två versioner finns. 
Del ett lite kortare (inslaget startar 3,49 min in i klippet): 
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11987092 
Samt ett lite längre, där båda projektledarna får komma till tals. Det är även ett par andra frågor som 
ställs än i ovanstående klipp: 
https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/minnet-av-ryska-h%C3%A4rjningar-lever-efter-300-%C3%A5r-
11987077 
 

 Hemsidan med evenemangskalender samt Facebooksidan. Titta gärna in på hemsidan och 
Facebooksida för mer info. På hemsidan finns bland annat en evenemangskalender med aktiviteter 
över hela skärgården. Skicka in evenemang till projetledaren (det går bra att maila Andreas direkt, se 
kontaktuppgifter nedan) så förs dessa in i evenemangskalendern.  
http://ryssharjningarna.se/ 
https://www.facebook.com/ryssharjningarna 

 
Projektets finansiärer: 
Stockholms länsstyrelse 
Region Stockholm 
Nacka kommun 
Värmdö kommun 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
Vaxholms stad 
Skärgårdsmuseet 
Norrtälje kommun som även har lånat ut visst material från utställningen ”Skärgården i Brand”. 
 

Projektledare – Trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719/2019 

Andreas Forsgren 
Arkeolog och kulturarvspedagog, Stiftelsen Kulturmiljövård 

Telefon: 073 - 810 02 90, E-post: andreas.forsgren@kmmd.se , www.kmmd.se 

    
 
Gustav H och museichefen Marie Svedin invigningstalar och karoliner skjuter salut över Skurusundet. 
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