
Budkavlen 2019
Stockholms läns hembygdsförbund och Blidö sockens hembygdsförening inbjuder till 
årets budkavle 14 september på Blidö och i Furusund. Budkavlen har rysshärjningarna i 
skärgården 1719 som tema, men vi bjuder också på mycket annat.

Under sex sommarveckor härjade 
130 ryska galärer med 26 000 soldater 
kusten från Gävle till Norrköping  
under nästan sex sommarveckor. Rys-
sarna  brände allt som kom i deras väg. 
Skärgården var helt försvarslös och be-
folkningen drabbades hårt. Den ryska 
taktiken gick ut på att landsätta kosack-
er som utförde spaning för fotsolda-
terna som följde efter. Man var i första 
hand ute efter att bränna så många 
byggnader som möjligt. Det enda un-
dantaget som Tsar Peter satt upp var att 
man inte fick bränna kyrkor. Att förstöra de järnbruk som fanns efter ostkusten var en viktig del 
i planen. Däremot försökte man undvika direkta konfrontationer med svenskt infanteri. 

Budkavlen gästas av Gunnar Lind, som i år utkommit med boken 
Brända hemman om rysshärjningarna.  I boken finns kartläggningar 
av alla öar som drabbades, och hur många hemman som förstördes. 

Vi kommer också att besöka 
Furusund och Båtsmanstor-
pet i Oxhalsö. på Blidö Båts-
manstorpet byggdes kring 
1730 och har aldrig byggts om 
sedan dess. Båtsmanstorpet är 
nu inrett som det såg ut när den siste båtsmannen, Au-
gust Sjöblom Skog, och hans familj bodde där i slutet av 
1800-talet. Vi kommer att få höra mer om familjens liv. 
Kulturföreningen Carolinen från Norrtälje kommer att 
visa tidstypiska vapen och annan utrustning från början 
av 1700-talet.

Antalet platser är begränsat till 50. Kostnaden är 390 kr per person. I priset ingår buss 
till och från Campus Roslagen i Norrtälje, kaffe och en enklare lunch (wrap). Ange sär-
skild kost. Anmälningar och frågor skickas till Blidö Sockens Hembygdsförening 
infobshf@gmail.com, senast 2019-09-01. Betalning sker till bankgiro 344–5665. 
Detaljerad programinformation skickas ut 1 september.

Välkomna till en vacker skärgårdsbygd med historia och framtid!
Blidö Sockens Hembygdsförening och Norrtälje kommun


