
  

   

  

 

 

Museet HAMN kommer att, i samverkan med andra, uppmärksamma 300-

årsminnet av slaget vid Stäket, den 8 till 18 augusti. Evenemanget kommer att 

innehålla visning av tältläger av Svenska Lif:Compagniet och historiska 

föreningar från övriga Sverige, Finland, Norge, Ryssland och Estland på Skogsö. 



De historiska föreningarna är tidsenligt klädda i uniformer från 1700-talet. De 

kommer även att ha stridsuppvisningar på Skogsö. 

 

Vidare kommer guider att finnas på vid Boo badbrygga och fyra olika platser på 

Skogsö. De kommer att berätta om vad som hände på de olika platserna. På 

museet HAMN kommer det vara gratis inträde och visningar av bataljmålningen 

och föredrag. Gratis bussar och båtar kommer att gå till Skogsö och Boo 

badbrygga från Fisksätra och Saltsjö Pir. 

Varmt välkomna! 

  

PROGRAM 

Observera att programmet skiljer sig från dag till dag samt att vissa justeringar 

av programmet kan ske. 

Se www.hamnmuseum.se eller www.ryssharjningarna.se för senaste 

uppdateringar. 

8 augusti 

Skogsö 

13.00 – 17.00: Uppsättning av tältläger av Svenska Lif:Compagniet och 

historiska föreningar från övriga Sverige, Finland, Norge, Ryssland och Estland. 

Lägret är öppet för besökare. 

 

 

10 augusti 

Stockholms innerstad 

13.00: Historisk parad från Slottsbacken, Gamla stan, till Armémuseum på 

Riddargatan 13. 

14.00 – 15.00: Stridsförevisning av de historiska föreningarna på 

Armémuseum. 
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Skogsö 

17.30 – 18.30: Stridsförevisning på Skogsö av de historiska föreningarna. 

18.30 – 21.00: Lägret öppet med guidade visningar för besökare. 

 

 

11 augusti 

Transporter 

Gratis båtar går regelbundet mellan kl 9.30 och 17.00 från museet HAMN i 

Fisktära/Saltsjö Pir till Skogsö kyrkogård, monumentet och Boo Badbrygga och 

tillbaka. Första avgång från Fisksätra/Saltsjö Pir kl 9.30. Båtarna kommer att 

avgå var 75e minut. Den sista båten tillbaka från Boo badbrygga avgår ca 

16.25 och anländer vid Fisksätra/Saltsjö Pir kl 17.00. 

 

Gratis bussar går regelbundet mellan 10.00 och 16.55 från Fisksätra/nära 

Saltsjö Pir via Neglinge, till Skogsö kyrkogård och tillbaka. Den sista bussen 

avgår från Skogsö kl 16.25 och anländer till Fisksätra kl 16.55. 

 

Guidade visningar på Boo och Skogsö 

11.00 – 16.00: Guider från museet finns placerade vid Skogsö kapell, Skogsö 

monument, Träskängen och Boo badbrygga. De kommer att berätta om olika 

skeden av slaget på respektive plats. Det kommer även att ske en visning av 

Boo gårds gamla källare och kapell samt Boo gamla kyrkogård på Skogsö. 

 

Skogsö 

11.00: Invigning av minnesdagarna med mönstring av trupperna och 

invigningstal av Nacka kulturnämnds ordförande Richard Wendt. 

11.30: Korum, prästen välsignar trupperna. 

12.00: Stridsförevisning. 

13.00: Svensk reträtt via Knapens hål och Fladens strand. 



13.30: Batalj vid Skogsö Kyrkogård. 

14.00 – 16.00: Lägret öppet med guidade visningar för besökare. 

 

Fisksätra, museet HAMN 

Öppet kl 11 – 17 med fri entré. 

Visning varje timme, kl 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 och 15:30 av museets 

bataljmålning som visar striderna vid Baggensstäket. 

 

Boo kapell 

18.30: Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719 med tonvikt på Slaget 

vid Stäket av Magnus Ullman, författare, föreläsare och advokat. 

 

 

13 augusti 

Transporter 

Gratis båtar går regelbundet mellan kl 12.00 och 17.00 från museet HAMN i 

Fisktära/Saltsjö Pir till Skogsö kyrkogård, monumentet och Boo Badbrygga och 

tillbaka. Första avgång från Fisksätra/Saltsjö Pir kl 12.00. Båtarna kommer att 

avgå var 75e minut. Den sista båten tillbaka från Boo badbrygga avgår ca 

16.25 och anländer vid Fisksätra/Saltsjö Pir kl 17.00. 

 

Gratis bussar går regelbundet mellan kl 12.00 och 16.55 från Fisksätra/nära 

Saltsjö Pir via Neglinge, till Skogsö kyrkogård och tillbaka. Den sista bussen 

avgår från Skogsö kl 16.25 och anländer till Fisksätra kl 16.55. 

 

Guidade visningar på Boo och Skogsö 

11.00 – 16.00: Guider från museet finns placerade vid Skogsö kapell, Skogsö 

monument, Träskängen och Boo badbrygga. De kommer att berätta om olika 

skeden av slaget på respektive plats. Det kommer även att ske en visning av 

Boo gårds gamla källare och kapell samt Boo gamla kyrkogård på Skogsö. 



 

 

Fisksätra, Museet HAMN 

Öppet kl 11.00 – 17.00 med fri entré. 

11.15: Salutskjutning med en styrka från Svenska Lif:Compagniet. 

14.00: Familjevisning om soldater och deras familjer under stora nordiska 

kriget. 

15.00: Föredrag om rysshärjningarna i skärgården 1719 av författare Gunnar 

Lind, som skrivit boken Brända hemma. 

Förevisning om den karolinska uniformen och beväpningen. 

Visning varje timme, kl 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 av museets 

bataljmålning som visar striderna vid Baggensstäket. 

 

 

18 augusti 

Boo Kapell 

18.30: Rysk och svensk klassisk musik med Alf Westelius och medlemmar ur 

Nacka Kammarorkester. 

  

 

 

 

Detta evenemang kan genomföras genom samarbete mellan museet HAMN, 

Stiftelsen Kulturmiljövård, Nacka kommun, Svenska Lif:Compagniet, 

Trehundraårsminnet av rysshärjningarna, Armémuseum, Saltsjöbadens 

församling, Boo församling, Nacka hembygdsförening, Saltsjöbadens 

hembygdsförening, Boo hembygdsförening, Little Wars, Riksförbundet Sveriges 

Militärhistoriska föreningar, Boo kapells vänner och familjen Ribbing. 

    

https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=bbfc947e3d&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=be63316dd3&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=df8e643f78&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=d26a3fff15&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=8ad0f427f6&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=9c2e320302&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=2de3865e13&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=2de3865e13&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=1ef561b628&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=75ae237f7e&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=75ae237f7e&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=562b496a6e&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=a070b0bc6d&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=1122616e52&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=1122616e52&e=abdc0609cf
https://hamnmuseum.us18.list-manage.com/track/click?u=7e1ad947cc5ca2eaacbec58c0&id=5471a9e605&e=abdc0609cf


 

Museet HAMN: Sveriges första slagfältsmuseum – 

som berättar historien på plats. Utgångspunkten i 

museet är Slaget vid Stäket, men rör sig över 

Baggensstäkets 1000-åriga historia samt det 

mångkulturella Fisksätra.  

  

HAMN berättar platsens historia från forntid till nutid!  

 

Adress: Brantvägen 3, Saltsjöbaden 
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