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Detta får Du inte gå miste om! 

Starten för höstens aktiviteter i Veteranklubben Alfa följer temat, ett ämne i tiden,  

 

Rysshärjningarna   

Bakgrund 
I år 2019 är det 300 år sedan rysshärjningarna drabbade Stockholms skärgård.  

(totalt sträckte sig härjningarna från Piteå i norr ner till Norrköping) Ryssland attackerade de boende 

i Stockholms skärgård. Gårdar, hemman, bruk och skogar brändes.  

Det blev totalt 20 000 personer som blev hemlösa och sju bruk brändes ned. Minnet av händelserna 

lever kvar än i dag som berättelser i skärgården. De ryska aktiviteterna i Stockholms skärgård ingick i 

tsar Peters plan att pressa Sverige till fredsförhandlingar för att få slut på det Stora Nordiska 

Kriget. 
I projektet Trehundraårsminnet av rysshärjningarna år 1719 kommer händelserna som skedde för 

300 år sedan att uppmärksammas genom aktiviteter i skärgården på olika besöksmål och 

hembygdsföreningar. 

Vi kommer via nedanstående föredrag få del av den samlade informationen. 

 

VÄLKOMMNA 
Inbjudna:   Medlemmar i Alfaklubben med gäster 

Plats:     Armémuseum 

     Riddargatan 13 

     114 51 Stockholm 

Datum:    tisdagen den 12 november 2019 

Tid:    11:30 – 16:00 

T-banestation:  Östermalmstorg (5 min promenad) 

Buss:    Efter eget initiativ 

Kostnad:   150 kr per deltagare 

Lunchalternativ:  
a) Dagens lunch på restaurang Artilleriet , 135 kr som du betalar i s m din anmälan 

b) Eget arrangemang och då även förtäring av medhavd lunch i ”värmestuga” 

Genomförande:    
a) Föredrag i aula om Rysshärjningarna 1719, schemalagd (upptill 30 personer per föredrag)  

b) Guidad tur i muséet, schemalagd (upptill 30 personer per tur 

c) Egna spännande vandringar (fria) inom muséet (se upp med tider för din guidade tur och föredrag 

Välkomna till årets 

Höstmöte den 12 november 2019! 

 

  

1977 2019 



 

 

Armémuseet tillämpar en gruppstorlek på 30 (trettio) personer (detta gäller även lunchserveringen) 

Vi har planerat / förutsatt att vi kan hantera / fylla två grupper, dvs upptill 60 (sextio) personer vid detta 

tillfälle. 

Tider   
Ankomst / ”registrering”  11:30 – 12:30  (gäller samtliga, grupptillhörighet tilldelas, lotteriförsäljning 

Lunch (Artilleriet)  grupp #1  12:00,  grupp #2 13:00  

Guidad tur:   grupp #1 13:00 grupp #2 14:00 

Föredrag    grupp #1 14:00 grupp #2 15:00 

Avslutning inklusive vinstdragning i lotteriet  

 

Anmälan skall innehålla namn (på medlem såväl som på gäst) som kommer. 

(lämpligen skickar du en betalning per person för deltagaravgift och ev. dagens lunch 

(dvs 150kr för deltagaravgift och 135 kr för lunch)  

 

Konto: Veteranklubben Alfa, pg 432 6712-9 varvid namn anges i 

meddelandefältet. 

 

Sista datum för anmälan är torsdagen den 7 november 2019 
 

Kontaktpersoner: Myntmästare Jan Person 070 545 2884 

     Ceremonimästare Ingvar Vänman 073 0911680 

 

Skynda dig därför att anmäla Dig till vårt höstmöte för då så ses vi tisdagen den 12 

november 

 
 

Välkomna! 
 

Presidiet 

 

 


