Unik historisk kryssning genom Stockholms
skärgård med militär- och skärgårdstema
20-24 maj.
Du åker minsvepare och stridsbåt!

Stockholms skärgård och Roslagen bjuder på många intressanta historier och platser
och för att nå och utforska dessa gör vi en unik militärhistorisk temakryssning med
guidning både ombord och i land. Vi färdas över fjärdar och sund ända ut till Söderarm
med både det historiska träfartyget Minsveparen M20 (M20) och med Stridsbåt 90E
(StrbB90). En sjöresa utöver det vanliga som ger oss inblick i livet i skärgården förr och
som öppnar upp gömda rum.
Dag I-20 maj- samling i Stockholm, middag och genomgång av resan och säkerhet. Övernattning ombord på M20 som ligger
vid Galärvarvet på Djurgården. Ombord finns guiderna Staffan Vestin och Alexander Wahlund som ska ge oss sina historier om
både händelser och platser. Middag i land och övernattning på M20.

Dag II-21 maj. Vi går mot Siaröfortet med M20. Vi gör strandhugg på Bergholmen som ligger mitt i farleden in mot Stockholm
Här fanns tidigare ammunitions- och mobiliseringsförråd för marinen. Vi stannar även vid Oscar Fredriksborgs fort vid Oxdjupet där vi får utforska delar av fortet som vanligtvis inte visas upp för besökare. Vid Oxdjupet och SFV:s bergrum bordar vi
StrB90 för att fortsätta mot Siaröfortet där vi lägger till för natten. Siaröfortet tillhör Vaxholms yttre befästningslinje vilken
började byggas 1916. Numer är anläggningen ett militärmuseum. Frukost, lunch, middag och övernattning ombord på M20.

Dag III-22 maj Guidning på Siaröfortet innan lunch för att sedan ta StrB90 mot Arholma. Vi angör bl.a. Lidö och Stridsholmen.
Arholma är nästa stopp och vi avslutar dagen med en guidning av denna magnifika kustförsvarsanläggning f.d. Spärrbataljon
Arholma. Frukost, lätt lunch, middag och övernattning ombord på M20.

Dag IV- 23 maj Vi tar oss med StrB90E först mot norr och Singö,
Vässarö, Roten och Grisslehamn. Vässarö och Roten var en del av
kustartilleriet och de båda har intressanta anläggningar att
utforska. Vidare ut i yttersta havsbandet till Torskär och Söderarms
konferensanläggning för att bada bastu i en bunker från 2:a världskriget, se havet från badtunnan och äta en trerätters middag i Tornet f.d. utkiken.

Dag V- 24 maj. Guidning genom f.d. Spärrbataljon Söderarm
innan vi vänder åter mot Stockholm med StrB90 och M20. Beroende på väder finns det alternativa sträckor som Baggenstäket eller
via Sandhamn, Eknö och Kvarnholmen. Vi angör Galärvarvet och
vårt äventyr är över för denna gång. Frukost på Söderarm och picknicklunch.
Denna unika skärgårdskryssning ger en inblick i vår militära historia men visar också upp den yttersta skärgården med de speciella
levnadsförhållanden som råder.

M20
Byggd 1941, längd 27,7m, bredd 5m, djupgående 2m,
högsta höjd 10m, deplac 67 ton.
www.minsveparen.se

Våra guider på denna resa är skärgårdsguiden Staffan Vestin – f.d.
major och kustjägare och Alexander Wahlund- bl.a. författare av
boken ” Bunkerboken-hundra år av svenska kustbefästningar” och
”Stockholms kustartilleriförsvar 1914-2000” . Han besitter som ni
hör gedigna kunskaper om skärgårdens försvarsanläggningar.
Logi på M20 innebär en koj i skansen, packa lätt i mjuk väska. Detta
är en äventyrsresa. Din ålder spelar ingen roll men du ska vara i
fysiskt gott skick. Ta med ficklampa och bra skor tänk på att det kan
vara halt på klippor. Utförlig packlista kommer inför avresa.
Övrigt: Vi besöker allt från små kulsprutebunkrar och observationsvärn till stora kompletta batterier. På en del svårtillgängliga platser
kliver vi iland och tittar på raserade och plomberade batterier. Vi
landstiger på många unika öar som annars är väldigt svåra att få
besöka.

Stridsbåt 90E
Längd 11,9m, bredd 2,9m, djupgående 0,8m, vikt inklusive last 6,5 ton, maxfart ca 40 knop.
www.stridsbat90.se

Pris : 16.900.-/person
I priset ingår: Alla transporter enl. program. Enkel logi ombord
på M20 samt en natt på Söderarms konferensanläggning inkl. 3rätters middag. Övriga måltider exkl. dryck enl. program. Guidning. Säkerhetsutrustning som flytväst, Alexanders senaste bok.

Teknisk Arrangör: Norrtelje Resebyrå AB
www.norrteljeresebyra.se. Lars-Åke Radojewski
Föreningen M20 Anders Torelm ordförande
www.minsveparen.se
Föreningen Svenska Stridsbåtar , Janne Ernstgård
www.stridsbat90.se

Bokning och ytterligare information, Lars-Åke:

Lilla Torget 3, Norrtälje
Tel: 0176-12500

Söderarm AB: Anngret Andersson www.soderarm.se
Guider:

Staffan Vestin , Alexander Wahlund

Valfria tillägg: Avbeställningsskydd 6% av resans pris
Kompletterande reseförsäkring

