
Här kommer en unik chans för dig att besöka 
före detta militära anläggningar på vanligt-
vis svåråtkomliga öar i Norrtälje kommuns 
skärgård.

Under två dagar får du åka ståndsmässigt med Stridsbåt 90 
som gör strandhugg på utvalda öar där vi tittar på rester av 
kustartilleriets befästningar.

Faktagrund till resan är boken Stockholms Kustartelleriför-
svar 1914 – 2000 av Alexander Wahlund, som också är guide 
på resan. Boken ingår i priset.

Program dag 1
•	 09.30 är det avresa från Räfsnäs mot Norra Lidö  

och Norra Stridsholmen. 
•	 12.00 blir det lunchpaus på lämpligt ställe. Var och en 

har med egen lunch som matsäck.
•	 13.15 ankomst Ovanskär.
•	 15.00 beräknas ni komma till Söderarm där kaffe väntar. 

Anngret berättar om ön och fyrens historia. Fyrvisning 
om tiden räcker till.

•	 17.00 är den vedeldade bunkerbastun varm och locket 
lyft av badtunnan.

•	 19.00 blir det en liten kanondrink i kanonbaren  
(täckningen till en 12 cm kanon).

•	 19.30 är det trerätters middag i Tornet = f.d. utkiken, 
dukat med vit duk, blommor och ljus.

Du sover i Söderarms anläggning och alla har enkelrum.

Program dag 2
Efter frukost blir det avresa för en heldag till Söderarmsskär-
gårdens före detta anläggningar. Kaffe och lunch finns med 
ombord. Dagen avslutas i Räfsnäs, där Stridsbåt 90 lämnar 
av dig cirka klockan 16.00.

Välkomna till en speciell upplevelse önskar: 
Alexander Wahlund, Befästningsbyrån
Jan Ernstgård, Stridsbåt 90
Anngret Andersson, Söderarm AB

Militärhistorisk resa 
med guide i Stockholms norra skärgård 12–13 maj

Stridsbåt 90
Längd: 11,9 meter, Bredd: 2,9 meter, Djupgående: 0,8 m, 
Vikt inkl. last: 6,5 ton, Maxfart: Cirka 40 knop.
www.stridsbat90.se

Söderarm är en åretruntöppen konferensanläggning, på 
ön Torskär vid gränsen till Ålands hav. Söderarms fyr är 
från 1839. I förgrunden täckningen till en 12 cm. kanon 
som funnits på Tyvskär.
www.soderarm.com

Bunker från 1942 - nuvarande bunkerbastu -  samt en 
badtunna på Söderarm.

Anmälan: info@soderarm.com senast 22 april 
Platser: 10 
Pris: 5.100 kronor per person
Frågor och information: tel. 0176 – 432 12

Stockholms Kustartilleriförsvar 1914 – 2000  
En bok över alla fasta KA-batterier uppförda i Stockholms 
skärgård 1914–2000, av Alexander Wahlund.
www.facebook.com/kustartilleriet


