Upptäck Oxelösunds museer
och kulturarv
I Oxelösund finns ett flertal ideella museer som alla berättar sin historia. Skärgårdsmuseet beskriver samhället som fiskeby, Sjöfartsmuseet samlar den maritima historien, FSVJ
visar upp den spårbundna delen av utvecklingen, Femörefortet visar upp historien från kalla
krigets dagar och Oxelösundsrummet med material om stadens historia samt Lotsarkivet
med mängder av information om lotsning och lotsarnas liv.

Femörefortet

Upplev det spännande och topphemliga Femörefortet. Gömd i berget
under naturreservatet Femöre i Oxelösund finns en kärnvapensäker
jätteanläggning, där 70 soldater skulle försvara Bråvikenområdet mot en
storinvasion över Östersjön från Sovjetunionen och Warszawapakten
under kalla kriget.

FSVJ - Sörmlands Veteranjärnväg och
Oxelösunds Järnvägsmuseum

mitt i Oxelösunds Centrum. I lokstallet kan man uppleva stadens järnvägs
historia och se de museala järnvägsfordonen. Möjlighet finns även att resa
med ångtåg, rälsbuss och eltåg på hela det svenska järnvägsnätet, både
kortare och längre resor.
Välkomna till oss och upplev nostalgin på spåren!

Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund

Grantorpet, ett av Oxelösunds äldsta hus, är inrett som ett gammalt hem
från mitten av 1900-talet. Här träffar vi fiskarfamiljen Eriksson och får följa
deras liv i olika skeden. Berättelsen bildar bakgrund till den årliga utställningen. Försäljning av hantverk m m. Besök även båthuset nere på kajen
och titta in i bodarna med verktyg, motorer och redskap.
Loppis i Dasset och Fyrhuset.

Oxelösunds Sjöfartsmuseum

Här kan du bland annat grotta ner dig i hamnens historia, bli upplyst om
lotsverksamheten från 1600-talet tills i dag samt skåda en 80-årig rederiverksamhet uppbyggd på malmtransporter.

Oxelösundsrummet

– Oxelösunds biblioteks digitala och fysiska arkiv. Här har vi samlat material
om stadens historia i dokument, film, bild och ljud. Läs och lyssna på fascinerande livsöden bevarat genom intervjuer, se filmen om Hävringes siste lots,
bläddra genom tusentals bilder i det digitala arkivet och lär dig mer om det
ibland väldigt hårda yrkeslivet i Oxelösund.

Lotsarkivet i G:a Oxelösund

består av Anders Frömans skrifter och insamlade information
om lotsning/lotsarnas liv vid Hävringe och Oxelösund samt
Hembygdsföreningens inventeringar, bilder, filmer och skrifter
om Oxelösunds historia och kulturarv. Studierum och utställ
ning i Mästerlotsens skärgårdsrum.

www.oxelosundsmuseer.se

