Höstlovsspänning
– för hela familjen
Ta med familjen på en annorlunda höstlovsresa, gör en historisk tur tillbaka till den
svenska stormaktstiden. Träffa fältskären i sina lusiga paltor och bondesoldaten i
sin stiliga uniform...Den dramatiserade familjevisningen "Fanor, flintlås och
fältsjuka" visas under höstlovsveckan (v.44) måndag – fredag kl. 11.30 samt
13.30. Din gratisbiljett hämtar du i receptionen samma dag. Vi har begränsat antal
platser, så det är bra att komma i god tid.

Tillsammans kan ni också upptäcka museets olika miljöer, delta i Jakten på
krigsbytet (från ca 6 år) utmanas i Kanonbingo eller lösa Spionmysteriet (från ca
10 år). Varmt välkomna på höstlovsspänning.
Höstlovet på Armémuseum »

Fri entré

I rikets hemliga
tjänst
Älskade museibesökare! Under lördag
och söndag 30-31 oktober erbjuder vi fri
entré till utställningen "I rikets hemliga
tjänst", om en relativt okänd del i Sveriges
historia. Möt kvinnorna inom
underrättelsetjänsten i Stockholm under
andra världskriget.
Vi erbjuder också 10% rabatt i vår
museibutik denna helg. Hoppas vi ses!
Läs mer »

Höstlovserbjudande
på Cobi-byggsatser
För små och stora fans av historiska
byggmodeller. Under Höstlovet
30/10-7/11, erbjuder vi 10% rabatt
på vårt sortiment av Cobibyggsatser.
Cobi blocks byggleksaker sätts ihop
utan lim och kan kombineras med
Lego.
Välkommen till vår museibutik.
Se mer från butiken »

Samtal
Konflikter i
Mellanöstern och
geografins makt
-Tisdag 16 novemberHör Bitte Hammargren, fri skribent
och Mellanösternanalytiker, knuten
till Utrikespolitiska institutet, i ett
samtal om hur vi kan förstå historia,
handlingar och konflikter genom
kartan.
Läs mer »

Öppettider

Covid

Museum & butik

Armemuseum erbjuder
ett säkert museibesök.

v.44 Höstlov 30/10–7/11
öppet kl.11.00–17.00
(+ meröppet tis till
kl.19.00)
v.45 from tis 9/11
ons–sön kl. 11.00–17.00
tisdagar kl. 11.00–19.00

Vi följer
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och
de föreskrifter som finns i
Förordning (2021:8) om
särskilda begränsningar
för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19.

Välkommen
digitalt
Via "Öppet digitalt" kan
du ta del av våra
samlingar, digitala
visningar och
produktioner.
Se mer »

Bibliotek: Stängt
Läs mer »
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