
Inbjudan till Nordisk stormaktstid på Bohus fästning. 
med 

Gyldenløves belägring av Bohus fästning 1678. 

	

Härmed bjuds alla nordiska historiska föreningar med inriktning på nordisk stormaktstid in till 
Bohus fästning för att åskådligöra tidsepåken 1650-1750. Vi kommer att bedriva en historiskt 
lägerliv och bataljförevisningar. Fästnigen kommar att vara öppen för besökare under Lördagen 
och Söndagen. 

Tid: Fredag den 27 Augusti till Söndag den 29 Augusti.  
Arrangör: Bohus fästning och Bohus Elfborgs Caroliner. 

Program 
Fredag 17.00 och framåt delatagarna kan anlända. Middag. 
  19.00 samling för genomgång av batljförevisning. 

Lördag 08.00 Frukost 
 09.00 Samling borggården för genomgång av dagen. 
 10.00 Fästningen öppnar för besökare. 
 11.00 Bataljförevisning 1. 
 12.30 Lunch. 
 14.00 Bataljförevisning 2. 
 17.00 Fästningen stänger för besökare. 
 19.00 Gille och samkväm i ”Ryssvalven” för alla deltagare.  
  

Söndag 08.00 Frukost 
  09.00 Samling borggården för genomgång av dagen. 
  10.00 Fästningen öppnar för besökare. 
  12.00 Bataljförevisning 3. 
  12.30 Lunch. 
  14.00 Aveckling och hemfärd. 

Info 

• Boende: tält, tornet Fars hatt, mariebergs gård, husbil, eller vandrarhem/ hotell på egen 
bekostnad. 

• Parkering finns för husbilar på baksidan av fästningen och privatbilar 500m bort. 

• VC och dush finns på fästningen. 

• Krut tillhandahåller vi. 

• Mat, vi tillhandahåller råvaror och lagar den gemensamt. Alkohol medtages själv. 



Vi har fått vissa fondmedel så vi kan bidra med viss reseersättning. 
Ersättningsnivån får vi återkomma till när vi vet vilka som kommer och reselängd. 

Vi avseer att genomföra eventet med de restriktion avseende Covid 19 som gäller vid aktuell 
tidpunkt. Dock måste vi varna för att vi kanske måste flytta tidpunk om restriktionerna inte 
tillåter att genomföra det. 

Vi ser helst att föreningarna anmäler sig som förening med antalet deltagare, men det går också 
bra att göra det enskillt. 

Vi behöver er anmälan senast den 28 Augusti.  

Anmälan sker till Per Forsberg på per.forsberg@ericsson.com. 

Frågor  
Angående fästningen sker till Ulf Karmark på ulf@mariebergsgard.se , +46 705 420 478. 
Angående eventet sker till Per Forsberg på per.forsberg@ericsson.com , +46 722 225 775. 

Väl mött och Väkomna 

Bohus Elfsborgs Caroliner. 
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