
Våren 1719 hade fredsförhandlingarna mellan Ryssland och Sverige på-
gått länge utan nämnvärda resultat och tsar Peters tålamod var slut. Han 
hotade att sända ”40 000 förhandlare” mot den svenska ostkusten om 
Sverige inte accepterade hans villkor. 

I juli 1719 levde tsaren upp till sitt hot och skickade hela den ryska Öst-
ersjöflottan mot den svenska östkusten. Den bestod av 150 stora galä-
rer och ett hundratal mindre farkoster som tillsammans bemannades av 
över 25 000 soldater under ledning av generalmajoren Fjodor Apraksin. 
Längre ut till havs seglade de ryska slagskeppen som skydd. 

Det svenska försvaret var svagt. Stockholmsflottan bestod av ett fåtal far-
tyg som inte kunde mäta sig med galärerna. Några tusen karoliner skul-
le försvara Stockholm och längs kusten fanns några fåtaliga trupper som 
skulle förstärka allmogen.

”Det ska fan fara utom Vaxholm” sa Edvard Taube, befälhavaren för Stock-
holms marina försvar, och barrikaderade sig innanför Vaxholms fästning. Hu-
vudstaden skulle försvaras till varje pris, men skärgården låg helt prisgiven åt 
de ryska anfallarna.

På morgonen den 11 juli siktades galärflottan av ett svenskt spaningsfartyg 
vid Söderarm. Vakten sköt varningsskott och slank iväg medan vårdkasarna 
tändes längs hela kusten. Fartygen ankrade vid Kapellskär innan de delades i 
en mindre del, bestående av ett 50-tal fartyg som rodde norrut för att bränna 
hela kusten upp till Gävle, och den större flottan som rodde söderut. 

Det var en våg av eld som på bara några dagar svepte genom skärgården och 
brände allt i sin väg ända ned till Norrköping. 

I början av augusti återkom fartygen och anfallen fortsatte. Den 13 augusti 
gjorde de ett allvarligt men misslyckat försök att ta sig in mot Stockholm ge-
nom Baggensstäket innan flottan tog sig norrut igen för att återsamlas vid 
Kapellskär den 18 augusti. 

På anfallets sista dag, den 19 augusti, rodde ett 30-tal? fartyg västerut genom 
den långa Norrtäljeviken och på eftermiddagen sattes hela staden i brand. På 
kvällen lättade hela flottan ankar och de ryska “förhandlarna” rodde tillbaka 
österut genom Söderarmsleden. 

1719: En våg av eld

Överbefälhavaren för den ryska Öst-
ersjöflottan, Fjodor Apraksin

Galärflottans väg söderut, 13-
18 juli

10 000 hemlösa

Galärflottans väg norrut, 4-19 
augusti


