Sista svenska slaget blir teater
I dag på 200-årsdagen iscensätts slaget vi d Sävar och
Kungen, Drottningen och Kronprinses san tittar på. Striderna
norr om Umeå satte punkt för finska kriget 1808-09. Sverige
fick därmed avt rä da sin östra riks haiva, Finland, t ill Ryssland.

19 augusti 1809: Det sista slaget på svensk mark
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Föreningen interaktiv historia spelar upp delar
av slaget inför publik Spelplatsen är dock
inte den ursprungliga eftersom slagf"altet i
Sävar nu 200 år senare är bevuxet med skog.
Slaget spelas upp s ~ autentiskt som möjligt
och varvas med teaterscener.

Ryska styrko,":
Cirka 7 0 00 man.
Befälhavare: General
Nikolaj Kamenskij
Förluster 6U stupade.

230 f r ivilliga entusiaster
f ran Sverige, Fin land,
Ryssland och Norge agerar
soldater. Skådespelare i
ro llerna som officerare.
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MÄRKESARET

19 augusti 2009:
Det sista slaget blir teater

En svensk arme landsätts i Ratan för att återta Umeå. Styrkan marschera r
söderut via Sävar där ryska styrka n anfaller. Svenskarna reti re ra r t ill Ratan
där förstärkning väntar. Nästa dag slår svenskarna t illbaka och ryssarna
drar sig norrut. Segern vid Ratan betyder att Sverige får ett förhandlings·
läge. Ryssarna år också angelägna om att få slut på kriget.
Svenska styrkor:
Ca4900 man.
Befälhavare: General
Gustaf Wachlmeister.
Förluster: 396 stupade.

Svensk soldat med
mynningsladdad
musköt, anno 1809

läktare: Speciellt inbjudna
gäster. Förhandsbokat för
400- 500 personer.
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och i december drar sig
svenska armen ur Finland.
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~ Slag med svensk seger
Stockhol m
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M arknadsplats
för besökare.

• Slag med rysk seger
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Ståplatser: Publik pa c't par
tusen väntas. Gratis inträde.

