
   

Öppettider
Onsdag till söndag kl. 11 – 16

Måndagar och tisdagar stängt
Långfredagen stängt

Påskafton stängt
Midsommarafton stängt
Midsommardagen stängt

Information
Från 7 januari – 30 april kommer museet att ha 

stängt även onsdagar och torsdagar.
Öppet:  fredag – söndag kl. 11-16

Museet arbetar med sin nya utställning 
”Det finns en plats på jorden…”

(vissa avvikelser kan ske, se hemsida)

Besök oss
på facebook

Utställningar
Norrlands lås – Välkommen in i historien!
I vår basutställning ges besökaren en övergripande bild av 
händelser i Sverige och världen. Följ med på resan genom freds- 
och orostider, från början av 1900-talet fram till idag.

Boden Radio
Boden var först i etern då den första officiella radiosändningen i 
Sverige sändes från radiobunkern 1921. Utställningen visar att 
radions historia i Boden inte bara var rundradio utan mångfacet-
terad och innehöll allt från marin kustradio till militär signalspaning. 

P.g.a. ombyggnation är alla övriga utställningar på plan 3 stängda.

Program för 
vår och sommar 2015

Granatvägen 2, 961 43 Boden
Tel: 0921–628 00

www.forsvarsmuseum.se
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KalendariumTillfälliga utställningar

Sportlovsveckan, 2-8 mars
Museet öppet alla dagar mellan 
kl. 11.00 - 16.00

Rörelse
Visas fram till 2 augusti 
Besök vår populära barnutställning! Här kan du krypa in i berget och 
försöka hitta vägen ut. Balansera på stocken – men akta dig för kro-
kodilen som lurar i vassen. Du får också testa nya utmaningar där det 
gäller att balansera och våga klättra.

Glöm oss inte
21 februari – 26 april
I juni 1945 anlände 57 kvinnor och 743 män till Karlsvik utanför Luleå. 
Det var krigsfångar från Norge som sedan transporterades vidare till 
Sovjetunionen med båt via Uleåborg i Finland. Totalt handlade det om 
24 339 krigsfångar från tyska läger i Norge. Det blev 27 dagars väntan 
till den siste fången lämnade Karlsvik. 

Kommande utställning

21 februari kl. 11 – 14
Utställningen Glöm oss inte öppnar och medlemmar från 
föreningen Sputnik finns på plats mellan kl. 11 – 14 och 
berättar mer om utställningen.

15 mars kl. 14
Karlsvik 1945
Föreläsning av Anders Eriksson från föreningen Sputnik.
Utifrån utställningen Glöm oss inte, berättar han mer om
Karlsvik och de krigsfångar som anlände där sommaren 1945. 
Om händelser och väntan inför att sedan transporteras vidare 
till Sovjetunionen.

19 april kl. 14
Röda Korsets Bodenkrets 100 år
Föreläsning med bildspel om Röda Korsets verksamhet i 
Boden. Föreläsare Erling Molin, kommunikatör, Röda Korset 
Boden.

6 juni kl. 11-16
Traditionell uppvisning av fordon och pjäser tillsammans med 
Föreningen P5 och Pjäs och Motor.
FRI ENTRÉ

22 augusti kl. 13
Utställningen Face the facts – Unga i fängelse invigs av 
kriminalvårdinspektören på Luleåanstalten, Eva Dufha – Hansi. 
Ingvar Ededal, lärare från Luleåanstalten och Lärcentrum 
ansvarig, som arbetat nära ungdomarna i detta projekt, kom-
mer berätta lite kort om hur arbetet med utställningen gått till.
Från föreningen Attention Norrbotten Luleå – Boden, finns 
Bengt Westling på plats, för att prata om hur de arbetar.

Sommaröppettider och 
sommaraktiviteter

Vecka 25 - 32, måndag - söndag kl. 11 – 16  
OBS! 19 och 20 juni stängt.

Museiloppet – en tävling på hinderbana för barn 
varje dag mellan kl. 14 – 15 

Är du lika vältränad som soldaten? Diplom till alla.

Kombinationsbiljett till Försvarsmuseum och Rödbergsfortet 
finns att köpa på båda anläggningarna under veckorna 26 – 32.

Försvarsmuseum och Havremagasinet erbjuder 10 kronor rabatt på 
entrén vid uppvisande av biljett från respektive museum.

Face the facts – en utställning av och med unga i fängelse
22 augusti – 1 november
Varför blev det som det blev? De där valen man gör… det är så 
lätt att hamna fel. ”Det är på väg till skolan allt skit börjar - där 
bakom containern”.
I en 3D-utställning möter vi unga klienters liv med berättelser som 
handlar om avbruten skolgång, mobbning, arbetslöshet, utbränd-
het, socialt utanförskap och ekonomiska svårigheter. 
Vi ställs inför stora problem, men vi möter även tankar om 
framtiden. Nya möjligheter, lärdomar, kunskaper, ambitioner och 
drömmar om ett annat liv. 
Utställningen finansieras med medel ur Allmänna arvsfonden och 
har producerats av Arbetets museum i samverkan med Kriminal-
vården och Riksförbundet Attention.
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