
 
 
 

Inbjudan till Armémuseum den 9 oktober 
  

   

 
Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande. 

Samling: Den 9 oktober senast kl. 11.00 innanför muséets huvudentré på Riddargatan 13. 

Program: Se nästa sida. Programmet innehåller en visning, ”Beredskapstid”, och en stadspromenad, 
”Spionvandring”. Däremellan kan fika/lunch intas på egen bekostnad i muséets restaurang.  

Kostnad: För medlem 60 kr och för medföljande 80 kr. 

Anmälan:  Senast den 22 september vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj  
Aktiviteter/Armémuseum och Skicka, eller nedanstående talong om Du inte har internet. 
Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 30 personer) gäller kölista. 

Betalning:  Senast den 27 september får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter 
bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 
400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 4 oktober. Det är viktigt att du vid 
båda betalningssätten anger ditt namn och att det gäller Armémuseum. 

OBS!  Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren. 
 
Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten, tfn 070-757 24 47, eller 
                     E-post stig_hagnesten@hotmail.com. 

VGV! 

___________________________________________________________________________________________ 

Jag/vi anmäler mig/oss till ett besök på Armémuseum den 9 oktober 2019 
 
Medlem:__________________________ Tfn_____________________________________ 

Medföljande:_______________________ 

Anm:______________________________________________________________________________ 

Ja tack, jag/vi vill gärna fika/luncha på muséets restaurang st. 

 (Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:  
  Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla) 
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Program för besöket på Armémuseum den 9 oktober  
 
Kl. 11:00  Samling innanför huvudentrén inför visningen ”Beredskapstid” som handlar om tillvaron i 

det neutrala Sverige när andra världskriget rasade utanför dörren 

 När andra världskriget bröt ut blev det bråttom att förstärka en inte alltför god beredskap. 
Hundratusentals män ryckte in och mörkläggning, kaffesurrogat och gengas präglade 
vardagen. Krigsvintrarna var iskalla men hushållen stickade mössor och vantar som aldrig 
förr åt soldaterna. Finska krigsbarn som klev av tåget i Haparanda togs emot av frivilliga 
lottor innan de slussades vidare till fosterfamiljer. Under krigets sista höst reste 
diplomaten Raoul Wallenberg till Budapest för att rädda tusentals judar undan 
Förintelsen. 

Kl. 12:00  Fika eller lunch på egen bekostnad i museets restaurang Artilleriet. Det är också möjligt att 
äta en medhavd matsäck på Marketenteriet. Innan nästa programpunkt finns det tid för att 
på egen hand titta på museets samlingar  

Kl. 13:30 Samling vid huvudentrén för en ”Spionvandring” 

 Under andra världskriget var det neutrala Stockholm en ypperlig plats för stormakternas 
underrättelsetjänster att spionera på varandra. En vandring till flera adresser på 
Östermalm med anknytning till denna hemliga verksamhet. 

Kl. 14:45 Vandringen avslutas 

 


