
Ryssen kommer 105

Den 11 juli siktas den ryska flottan vid 
Söderarm och anfallet inleds. Under fem veckor 
härjar ryska soldater hela skärgården, från 
Björkö i norr till Landsort i söder. Förödelsen 
blir fullständig. Allt är nedbränt, sönderslaget 
eller stulet. Närmare tusen hemman på ett 
hundratal platser bränns eller skövlas och 
skärgårdens befolkning blir hemlös. 

Brända hemman från norr till söder 121

På öarna och fastlandet mellan Björkö och 
Möja drabbades närmare 500 hemman som 
lades i aska och grus, medan cirka tretusen 
personer blev hemlösa. Bara några få öar och 
gårdar klarade sig undan ryssarnas framfart. 
Det blev en humanitär och ekonomisk katastrof 
för skärgårdsborna, men även för huvudstaden, 
kronan och Sverige som helhet. 

Björkö  135

Björkö är den nordligaste ön i Stockholms 
skärgård och drabbades särskilt hårt av de 
ryska härjningarna. Sammanlagt härjades hela 
38 hemman den 13 juli, varav 21 brändes och 17 
skövlades.

Arholma och Idö 141

Dagen efter ankomsten till Kapellskär, den 12 
juli, brändes alla hemman på Arholma och Idö, 
sammanlagt nio stycken. De tillhörde de första 
gårdar som brändes och ryssarna upprättade 
en bas på Arholma som bemannades under hela 
härjningståget.

Vätö 151

I socknen fanns tre kompanier ur Nylands 
och Tavastehus dragonregemente, cirka 400 
soldater. Kanske avskräckte detta ryssarna från 
att härja ön under de första dagarna. Men den 
19 augusti, när den ryska flottan var på väg 
hem, drabbades även Vätöborna. Fem hemman 
brändes och två skövlades. Dessutom skövlades 
prästgården och sexton hemman i Harg, men det 
är oklart när och om det verkligen var ryssarnas 
verk. 

Lidö, Tyvön och Gisslingö 157

Att Lidö slott brändes av ryssarna är ganska 
säkert, men det är oklart vilket datum det skedde 
– antagligen var det på natten mellan den 18 
och 19 augusti, samtidigt som Tjockö brändes. 
Men redan dagen efter ryssarnas ankomst till 
Kapellskär, den 12 juli, brändes två hemman på 
Tyvön och fyra på Gisslingö. 

Norrtälje och Norrtäljeviken 163

Roslagens huvudstad såg länge ut att klara 
sig, men i slutet av härjningståget, den 19 
augusti, seglade galärflottan in genom den 
långa Norrtäljeviken och satte eld på staden, 
som brann ner till grunden. Uppskattningsvis 
brann minst 200 hemman. På vägen ut ur viken 
brändes ytterligare sex hemman och ett torp 
längs Norrtäljevikens stränder. 

Rådmansö 177

Kapellskär var den första ankringsplatsen 
för de 250 ryska fartygen när de kom till 

Innehåll

Förord 14

Fönster mot Europa 21

Sverige presenterar sig som en stormakt. 
Framgångsrika krig förs mot både Ryssland och 
Polen och senare även mot Danmark. En följd är 
att Sverige får stora markområden att försvara. 

En stormakt i gungning 25

Karl XII ärver stormakten men angrips 
genast från tre håll samtidigt: Ryssland och 
Sachsen-Polen utmanar Sverige i Baltikum och 
Ingermanland medan Danmark försöker ta 
tillbaka Skåne och Halland. Karl slår världen 
med häpnad men blir själv slagen av ryssarna 
vid Poltava och stormakten börjar falla samman. 
Krig, svält och pest har ruinerat landet, Karl XII 
blir skjuten men svenskarna viker sig inte och 
tsar Peter sätter in nådastöten. 

Noblesse oblige 41

Adeln byggde stormakten men var för få för 
att sköta den. Kungen adlar fler och i utbyte 
mot sina tjänster får de överta både mark och 
inkomster från böndernas skatter. Adeln blir en 
maktfaktor som hotar kungen och skärgården 
hamnar i deras händer. Till slut dras stora 
markområden in till kronan igen.

Havets herrar 59

Sverige och Danmark har länge stridit om 
makten över Östersjön. Men i Ryssland har 
tsar Peter föresatt sig att skapa en isfri hamn 
åt moderlandet. Svenskarna drivs ut från 
Ingermanland och Peter bygger en ny huvudstad 
på gammal svensk mark. Ryssland tar kontroll 
över Östersjön medan Karl XII krigar i Central- 
och Östeuropa. 

Skärgårdsliv 75

Livet i skärgården är hårt men samtidigt friskare 
än i inlandet. Bönderna är mångsysslare som 
främst lever av fiske kompletterat med jakt 
på säl och sjöfågel och ett magert jord- och 
skogsbruk. Byarna och gårdarna är små och 
ligger glest, det är bara på fiskeskären som 
trängsel kan uppstå.

Uppladdning 91

Stormakten är slagen och kungen är död, men  
svenskarna vägrar kapitulera. År 1719 drar tsar 
Peter till slut ihop en stor invasionsflotta med 
250 fartyg och över 25 000 soldater på Åland för 
att anfalla den svenska östkusten. Svenskarna 
har inte mycket krut kvar utan beslutar att 
barrikadera sig innanför Vaxholm och skydda 
huvudstaden. Skärgården ligger försvarslös.



skärgården den 11 juli. Då brändes bara en krog 
i Kapellskär, men ryssarna återsamlades på 
samma plats den 18 augusti och då brändes 25 
hemman på Rådmansö medan 17 skövlades.

Tjockö 187

På Tjockö fanns en av de största byarna i 
skärgården med 19 hemman. Alla brändes, 
troligen natten mellan den 18 och 19 augusti.

Vidinge  197

På den lilla ön Vidinge i den yttersta norra 
skärgården fanns fem hemman. Enligt uppgift 
skövlades två av dem, troligen den 18 eller 
19 augusti, men även de tre övriga kan ha 
drabbats.

Ålandet, Marö och Gräskö 201

De tre små öarna i den norra Furusundsleden 
härjades när ryssarna var på väg att återsamlas 
vid Kapellskär den 18 augusti. På Ålandet och 
Marö fanns ett hemman vardera som brändes, 
medan Gräskö hade två hemman som skövlades. 

Norröra och Söderöra  209

På tvillingöarna utanför Blidö försörjde sig 
fyra hemman på varje ö. Ryssarna kom dit och 
brände alla gårdar, antagligen den 17 augusti då 
flottan var på väg norrut för att återsamlas vid 
Kapellskär.

Yxlan och Furusund 217

När den ryska flottan lämnade Kapellskär den 
13 juli för att härja söderut nådde den först 

Furusund, Yxlan och Blidö. Krogen i Furusund 
liksom tio gårdar på Yxlan brändes den dagen. 
Den 17 augusti återkom flottan och brände vad 
som fanns kvar.

Oxhalsö 233

Den oförklarade storbyn med fjorton hemman 
på Oxhalsö klarade sig konstigt nog när den 
ryska galärflottan passerade Hemsundet den 13 
juli. Men den 17 augusti kom flottan tillbaka på 
väg norrut och alla gårdar brändes ner.

Blidö 239

Blidösundet härjades den 13 juli när galärflottan 
var på väg söderut. Blidö säteri och två torp 
brändes. Ett tredje torp skövlades men kan även 
ha bränts. När ryssarna kom tillbaka den 17 
augusti brändes ytterligare fyra hemman och två 
torp, medan lika många skövlades. Ytterligare ett 
torp skövlades eller brändes den dagen. 

Svartlöga och Rödlöga 249

Ett kärt tvisteämne är om Svart- och Rödlöga 
fick besök av ryssarna eller inte, när det i så 
fall hände och vad som då kanske utspelades. 
Det saknas dock belägg för att några gårdar 
hemsöktes eller att ryssarna ens kom till öarna.

Väringsö och Rävsund  255

Enligt den lokala traditionen kom delar av den 
ryska flottan till Väringsö och Rävsund för att 
övernatta efter att ha bränt Östanå säteri den 17 
augusti. Omöjligt är det inte, men några belägg 
finns ännu inte.

Själbottna och Smedsholmen 263

På Själbottna fanns en ensam gård år 1719 
och på lilla Smedsholmen fanns ett fattigt torp. 
Gården på Själbottna brändes den 17 augusti 
medan torpet skövlades samma dag.

Östanå  269

Den bortgångne Fabian Wredes slott vid 
Furusundsleden var ett av ryssarnas fetaste 
byten i den norra skärgården. På morgonen den 
17 augusti rodde galärerna in i viken nedanför 
slottet och avlossade kanoner mot byggnaderna. 
Vid slottet fanns ett försvar som uppgick till 
cirka femhundra kavallerister, smeder och 
bönder. De flydde för livet och säteriet brändes 
ner tillsammans med två andra hemman.

Siarö 281

På den lilla ön vid Furusundsleden, alldeles 
norr om Ljusterö, fanns två hemman och ett 
båtsmanstorp. Alla brändes ner den 17 augusti 
när ryssarna härjade i trakterna av Östanå.

Östra Lagnö 287

Längst ut åt öster på den landtunga som 
pekar ut mot havet från norra Ljusterö ligger 
Östra Lagnö. Efter att ha härjat på Yxlan och 
Blidö den 13 juli rodde galärerna söderut till 
Klintsundet och brände bland annat två gårdar 
på ön. 

Ljusterö 293

Ljusterö klarade sig lindrigt undan ryssarnas 
härjningar, kanske oroade sig ryssarna för att 

det kunde finnas svenska trupper på den stora 
ön. Den 13 juli brändes säteriet Västra Lagnö 
och antagligen även Hästede. Dessutom brändes 
åtta hemman på öns nordvästra sida, fyra av 
dem den 17 augusti men för de övriga fyra är 
datumen osäkra.

Huvön, Ålön, Fermsholmen  313

På öarna mitt i Furusundsleden mellan Ljusterö 
och fastlandet fanns minst fyra torp. Ett av dem 
brändes den 17 augusti medan åtminstone två av 
de andra skövlades. 

Husarö  317

I havsbandet och invid Husaröleden och 
Valdemar Seiers segelled ligger lotsarön Husarö 
som år 1719 hade två hemman. Båda brändes 
den 13 juli när ryssarna var på väg söderut mot 
mellanskärgården och Möja.

Äpplarö 327

Ryssarna verkar inte ha bedårats av öns skönhet 
på samma sätt som Gustav III. Den 13 juli kom 
galärerna dit och brände ner öns enda gård. 
Husaröborna, som sägs ha flytt till Äpplarö, fick 
nog söka skydd på annat håll.

Ingmarsö och Brottö 333

Byn på Ingmarsö låg vid en liten vik på öns 
norra sida och ryssarna verkar märkligt nog ha 
missat de fyra gårdar som fanns där. Eller var 
de rädda för öborna? Däremot visade de ingen 
barmhärtighet mot gården på lilla Brottö som 
brändes ner den 13 juli.



Svartsö och Träskö 339

Gårdarna på Svartsö tillhörde de mest 
välmående i mellanskärgården. Tre av dem 
brändes den 13 juli medan den fjärde skövlades. 
Den fattiga gården på Träskö brändes samtidigt. 

Fåglarö, Betsö och Älgö 349

I Betsöfjärden utanför Åkersberga ligger fyra 
öar som hemsöktes av ryssarna den 16 augusti 
när flottan var på väg norrut. På en av dem 
fanns en gård som brändes medan åtminstone 
två av de andra hade ett torp vardera som 
skövlades samma dag. Möjligen fanns även ett 
torp på den fjärde ön, Mjölkö. 

Lådna 365

Söder om Svartsö ligger Lådna som hade tre 
jämförelsevis välmående gårdar i en liten by på 
ungefär samma plats som idag. Alla gårdarna 
brändes den 13 juli, men det sägs att invånarna 
gömde sig i en basta som klarade sig.

Hjälmö  377

I den gyttriga mellanskärgårdens hjärta ligger 
Hjälmö. Vid det smala sundet mot Gränö låg en 
ensam gård som brändes ned till grunden den 13 
juli. 

Gällnö och Karklö 375

Gällnös komplexa form har liknats vid en 
rovfågel med utbredda vingar och det är en 
vacker bild. I byn vid Hemfladen fanns fyra 
gårdar och på Gällnönäs längst i öster, nära den 
östra vingspetsen, fanns en ensam gård. Alla fem 

brändes den 13 juli, liksom den enda gården på 
Karklö. 

Grinda 397

Den trekantiga ön söder om Ljusterö är idag en 
av skärgårdens mest besökta, men långt innan 
skolklasser och seglare hittade dit kom även 
ryssarna. År 1719 fanns bara ett fattigt hemman 
som brändes ner till grunden den 15 augusti.

Norra och Södra Stavsudda 405

Strax innanför Möja ligger en myllrande 
skärgård där Norra och Södra Stavsudda är 
huvudöarna. Den ryska galärflottan kom dit 
sent den 13 juli och brände båda gårdarna på 
Norra Stavsudda och de tre gårdar som fanns på 
Södra Stavsudda.

Möja och Södermöja 417

Möja är den största ön i den yttre 
mellanskärgården och var en av de mest 
befolkade redan på medeltiden. När ryssarna 
kom dit den 13 juli fanns tretton gårdar och 
två torp på Möja samt en gård och ett torp på 
Södermöja. Elva av gårdarna brändes medan 
två skövlades. Likaså brändes ett av torpen 
medan det är okänt vad som hände med de två 
övriga.
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