
Bilderna tagna av Anki Sognefors  

Resa till Nyköping och Oxelesund  

2017-08-06 Ejes hemliga resa den 3 augusti 2017 
Ett förväntansfullt gäng embarkerade bussen i Ramstalund, och efter att ha plockat upp folk 

på vägen in till Uppsala och i Uppsala ställdes kosan söderut längs E fyran. Vi fick en fråga 

att klura på och svaret skulle lämnas innan Jävra krog.” En plats för kampen om 

kungamakten?” Det visade sig vara nyköpingshus och ”Nyköpings gästabud”.  Väl framme i 

Nyköping, mötte våra guider, Göran Hedin och Anki Sognefors. Vi startade med en rundtur i 

staden där Göran informerade om staden, och det hela avslutades med kaffe och bullar vid 

hamnen. Efter en kortare busstur vidtog så en stadsvandring, som visade mycket av det gamla 

Nyköping, och vandringen avslutades med besök på Nyköpingshus. Det är ju 700 hundra år 

sedan gästabudet stod, och alltså ett jubileumsår. En god lunch avnjöts på Stjärnholms slott, 

numera stiftsgård. Nu ställdes kosan mot Oxelösund, och femöresbatteriet. En 

försvarsanläggning som byggdes under det kalla kriget i början av 1960 talet. Det fanns tre 

liknande batterier som skyddade Bråviken och inloppet till Norrköping.  Vi var några som 

fick en vandring i ”underjorden”, batteriet var över 3000 kvadratmeter stort, och kunde hysa 

40 personer under minst 30 dagar. Under tiden vi gjorde denna rundvandring åkte de övriga 

på en rundtur i Oxelösund med besök bland annat i den moderna kyrkan.  Dags igen för kaffe 

som intogs vid inloppet till Oxelösund. Vidare färd med ny information från våra guider, som 

lämnade oss, och vi anträdde hemresan. Väl hemma i Ramstalund kunde vi konstatera att vi 

hade haft en händelserik dag, med många nya intryck. Tack till Eje och vår utmärkta chaufför, 

Katarina. 

Erik Wall 
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