
Vad är Femörefortet?

• Ett  topphemlig fort för
kustartilleriet. Byggt 1963
och använt fram till 1998.

•  Med tre kanoner kunde
fortet beskjuta sjö- och
landmål inom en radie
av 13km.

• Över 1800 granater har
avfyrats under övningar.

• Helt skyddat från en när-
träff av en hiroshimabomb.

What is Femörefortet?
• A  top secret cold war

bunker, built in 1963 and in
operation until 1998.

•  With it’s three guns, it could
operate against enemy ships or
troops at a range of 13 km.

•  Over 1800 shells have been
fired by the fort during practice.

•  The fort is fully protected
from a close hit by a Hiroshima
size nuclear explosion.

Upplev ett topphemligt kustartilleri-
batteri, från det kalla krigets dagar

Gömt i berget under Femöre, Oxelösund finns en
kärnvapensäker bunker på över 3300 m2. Här
kunde 70 soldater försvara Sverige, instängda i
upp till 30 dygn!

Experience a top secret
cold war costal artillery fortress

Built into the rock below Femöre, Oxelösund in
Sweden is a huge nuclear safe bunker, occupying
over 3300 square meters. 70 soldiers could protect
Sweden from attack for up to 30 days, without the
need to go outside the bunker.

• Fortet har interna logement,
kök, sanitetsutrymmen och
sjukvårdsrum för soldaterna.

• Fortet är självförsörjande
med mat, vatten, luft och el
under minst 30 dygn.

• Fortet, det fönsterlösa
museet, ägs av Oxelösunds
kommun och visar det kalla
krigets kustförsvar.

• Femörehuvud är ett natur-

•  Within the fort there are
dormitories, a kitchen, sanitary
facilities and a sickbay for the
soldiers.

•  The fort was selfsufficient
with enough water and power
for at least 30 days.• The fort is a museum

without windows,
showing the costal
defense during the cold
war. Multiple walking
paths will show the
nature and the surface
parts of the fortress.

reservat. På stigar visar Sörmlandsleden halvöns natur
och de delar av fortet som är ovan jord.



ligger skyddad
av berg och
betong åtta
meter under
ytan. Med hjälp
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Booking and questions
Oxelösund tourist information.

Tel: +46 155 381 70
E-mail: turistbyra@oxelosund.se

Information
0155/381 70

femorefortet@telia.com
www.oxelosund.net/femore

Vägbeskrivning
Åk väg 53 till Oxelösund. Följ
skyltar ’Femöre’. Kör över
kanalen, följ skyltar mot
‘Femörefortet’.
Parkera, gå igenom grinden
och gå 400 meter till museet.
Om parkeringen är full,
använd den i fiskhamnen,
200 meters extra promenad.

Bokningar och frågor
Oxelösunds turistbyrå

Tel: 0155/381 70
E-post: turistbyra@oxelosund.se

Öppethållande

Kanonerna
Bofors 7,5 cm, modellår
1957, visas både över och
under jord. Upplev hur
granaterna fördes från
durken upp till kanontornet.

The Guns
The 7,5 cm Bofors guns, built in
1957. Here you will visit both the
above and below ground sec-
tions and experience how the
shells were transported from the
magazine up to the turret.

Idé, layout & bilder: Lars A. Hansson 2004

Directions
Drive road 53 to Oxelösund.
Follow the signs for ’Femöre’.
Go over the canal and follow
the signs for ‘Femörefortet’.
Park in the large car park , walk
through the gate and along the
track to the Museum entrance
(approximately 400m). If the
car park is full, use the
alternative carpark with an
extra 200 meter walk.

Bergstunnlar
Över 450 meter långa
gångar sammanbinder
fortets olika delar.

The central spine
Over 450 meters of tunnel system
links the different areas within
the fortress.

Logement
Hur levde soldaterna i fortet?

Upplev deras sovsalar,
sanitetsutrymmen, kök och

Lodgements
How did the serving men live
within the fortress?
Experience their sleeping-
quarters, sanitary facilities,

kitchen
as well
as the
sickbay.

concrete. With radar screens,
periscopes and plotting tables
the soldiers serving here could
direct the fire of the guns.

Command
post
The command
post, protected
by some eight
meters of
granite and

Grupper är välkomna året runt.
Endast guidade turer i fortet.

Opening months

Groups are welcome all year around.
Only access on a guided tour.

av radarskärmar, periskop
och plottning av sjöfarten
styrdes kanonernas eld-
givning.

Eldledningen

även
sjukvårds-
utrymmen.

S o m m a r s ä s o n g
För- och eftersäsong

d a g l i g e n
veckoslut

Summer season
Spring and autumn

daily
weekends


