
 
 
 
 

Pressmeddelande 23 juli, 2003 
 
 
 

5000 besökare i Batteri OD. 
 
Efter att ha öppnat sina portar den 23e juni har nu Batteri OD - Femörefortet - tagit 
emot sin 5000e besökare, på och under Femörehuvud i Oxelösund, Södermanland. 
Det nyöppnade museet har bevisat sig vara regionens största turistnyhet för året ! 
 
”- Vi ser att intresset för batteriet är så stort att vi beslutat att utöka öppethållandet”, säger Tom 
Linder, ansvarig för bemanningen i ’Intressegruppen för Femörefortets bevarande’. 
 
Tom fortsätter, ”- Efter den 17 augusti, då vi avslutar de dagliga guidningarna, kommer vi ha 
öppet på veckosluten fram till och med sista helgen i september, med guidningar var 45:e minut 
från 11:30 och med sista insläpp 16:00”. 
 
Intressegruppen har redan mottagit ett antal bokningar och förfrågningar från slutna sällskap, 
både bussgrupper och företag vill besöka batteriet under höst och vår. Bokningar av sådana 
arrangemang går genom Oxelösunds turistbyrå, 0155-381 70. 
 
Receptionen har också drivit kioskverksamhet där glass och läsk köpts av både museibesökare 
och badare vid de populära klipporna runt Femörehuvud. ”Tillsammans med vår 
glassleverantör körde vi ut glass som beräknades räcka i ca fyra veckor. De tog slut på tio 
dagar!”, säger Lars Hansson, ansvarig för kringaktiviteter och hemsidan. 
Lars fortsätter, ”vi ser ett stort intresse på hemsidan och vi har fått kontakt med många som 
endera jobbat i byggandet av batteriet eller tjänstgjort i eller runt det under årens lopp”. 
 
Under sommarens dagliga guidningar är det primärt högskoleungdom som guidar i batteriet. 
”De får mycket beröm för sina insatser. Gäster talar varmt om guidningarna även när de 
kommit till andra inrättningar i Oxelösund”, säger Marie Sollengren, Oxelösunds kommuns 
turistsekreterare och ansvarig för guidernas anställning. 
 
Fakta Batteri OD: 
Är ett kustartilleribatteri med tre pjäser på vardera 7,5 cm, som är samanknutna i berget med 
över 500 meter långa tunnlar. Batteriet togs i bruk 1964 och var i aktiv tjänst till 1998. 
Batteriet är intakt med alla pjäser, radar, stridsledning, logement etc. kvar som det lämnades 
efter sista övningen 1995. 
Batteriet skulle ha skrotats under 2003 i enlighet med regeringsbeslut. 
 
Fakta ’Intressegruppen för Femörefortets bevarande’ 
Bildades under 2001 i ett försök att rädda Batteri OD – Femörefortet. Under höst och vintern 
2002 vädjade Landstinget Sörmland och Oxelösunds kommun till regeringen om ett uppskov 
av rivningen, som annars skulle ha inletts under våren 2003. Detta slutade med att Sveriges 
regering gav tillstånd till ett nådaår tom 31 maj 2004. 
 
Kontaktpersoner i Intressegruppen: 
Anders Hansson   Håkan Linderyd 
0155-319 22    0155-383 52, 070/339 41 13 
070-264 89 50   hakan.linderyd@oxelosund.se 
 
www.oxelosund.net/femore, BatteriOD@telia.com 


