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2000 besökare i Batteri OD. 
 
Efter att ha öppnat sina portar den 23e juni har nu Batteri OD - Femörefortet - tagit emot sin 
2000e besökare, på och under Femörehuvud i Oxelösund, Södermanland. 
”- Det är enligt planerna och en mycket positiv respons från allmänheten, framförallt med 
betänkande att vi först i mitten av juni kunder börja marknadsföra de dagliga guidningarna.”, 
säger Burt Arneving, ansvarig för kassahanteringen i ’Intressegruppen för Femörefortets 
bevarande’. 
”- Under ett flertal dagar har det varit köbildning vid många av guidetiderna på 
eftermiddagen, både vid solsken och hällregn. Vår satsning på kioskverksamhet med kaffe, 
läsk, godsaker och glass har då visat sig extra viktig”, fortsätter Burt. 
 
Guidningarna 
Marie Sollengren, Oxelösunds kommuns turistsekreterare, är mycket nöjd med de anställda 
guiderna, ”-De varierar sina guidningar utan att missa de viktiga detaljerna men på ett sätt så 
det inte blir tradigt ifrån deras sida, vilket är mycket viktigt när de gör sex guidningar per 
dag.” 
Under helgerna har även yrkesmilitärer hjälp till i guidningen, officerare som tjänstgjort i bla 
Batteri OD, vilka hela tiden kommer med nya detaljer och anekdoter om batteriet. Kapten 
Christer Urbom, ”det är underbart att återse Batteri OD intakt och att se allmänhetens stora 
intresse och guidernas brinnande engagemang för sitt arbete. De pumpar mig verkligen på 
detaljer om batteriet! ” 
 
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. Efter det har periodiska inspektioner gjorts av Fortifikationsverket 
för att bibehålla standarden av bergstunnlar och utrustning. 
Batteriet skulle skrotas under 2003 i enlighet med regeringsbeslut, men har nu fått ett nådaår 
efter vädjanden, bla ifrån ’Intressegruppen för Femörefortets bevarande’. 
 
Fakta ’Intressegruppen för Femörefortets bevarande’ 
Bildades under 2001 i ett försök att rädda Batteri OD – Femörefortet. Den 17-18/8 2002 
öppnades batteriet av Intressegruppen och över 2000 personer från när och fjärran strömmade 
till för att se vad som gömde sig under jord. Detta var en stor del i att regeringen sedan 
övervägde och godkände Oxelösunds kommuns vädjanden om ett uppskov av rivningen. 
Med alla tillstånd för museiverksamhet på papper i juni 2003 kunde Intressegruppen öppna 
för dagliga guidningar den 23 juni och driver det så till den 17 augusti. Efter det är 
anläggningen öppen under veckohelger under höst och vår, samt för bokade sällskap. 
Intressegruppen har fram till 31 maj 2004 på sig att bevisa att anläggningen går att driva som 
ett museum. 
 
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       
Intressegruppens hemsida: www.oxelosund.net/femore                                                         


