
*  Föredrag av Christer Bergström, författare till boken  Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv.*  Filmvisning om Ardenner-offensiven.
*  Uppvisning av reenactment med 100 ”soldater” från andra världskriget och ett 10-tal stridsfordon, bl.a. en Tiger- stridsvagn.

* Militariamässa.*  Åk militärfordon från andra världskriget.
* Helikopterturer.*  Spännande studiebesök på  hemliga militärbaser.*  1940-tals pubafton med fulla rättigheter, rökning tillåtet.* 40-tals dansafton.

ÅRETS 

HÄFTIGASTE 

MILITÄR-

HISTORISKA 

EVENT!

Militärhistorisk helg  
i Munkedal.

En upplevelse för hela  
familjen,
28–29 mars 2015.
Tema: 
Ardenneroffensiven.



Christer Bergström är författare 
till 25 militärhistoriska böcker, nu 
senast Slaget om England. Bergström 
är även en mycket uppskattad före-
läsare. Besök gärna hans hemsida 
bergstrombooks.se eller hans förlag 
vaktelforlag.se

•  Föredrag av Christer Bergström, författare till boken ”Ardennerna 
1944–1945: Hitlers vinteroffensiv om Ardenneroffensiven”

• Filmvisning om Ardenneroffensiven

•  Reenactment: 
Ett scenario från Christer Bergströms bok Ardennerna 1944–1945: 
Hitlers vinteroffensiv. US Army med 50 personer, minst 5 fordon 
samt eventuellt en Sherman-stridsvagn. Tyskar med 50 personer, 
Tiger-stridsvagn och minst 5 tyska fordon.

 

• Global War Museum och antikhandeln hålls öppet.

• Loppis

• Militariamässa

• Spärrballonger 80 m upp och sökarljus

• Åkturer med militärfordon från andra världskriget

• Helikopterturer

•  Bokförsäljning, signering av Christer Bergströms  
böcker

ANMÄL
DIG NU!

Militärhistorisk helg  
i Munkedal.
En upplevelse för hela familjen, 28–29 mars 2015.
Tema: Ardenneroffensiven.



Vill du komma som besökare? Vill du sälja böcker eller militaria?
Vill du delta på annat vis? Anmäl ditt intresse till Global War Museum:
Tel. 0524–127 02 eller info@globalwarmuseum.com!

Global War Museum (GWM) är ett privatägt museum 
som syftar till att lära och lära ut om militärhistoria från 
ett globalt perspektiv. Här finns allt från 1066 till 1966.

Besök oss på Mästarevägen 9 i Munkedal

Tel: 0524–127 02 (+46 524 127 02)
e-Mail: info@globalwarmuseum.com
globalwarmuseum.com

Öppettider: Vardagar: 10–18, lördagar: 10–16, söndagar: 11–16. Inträde 50 kr för vuxna.

Global War Museum

Studiebesök
* Besök på Gullmarsbasen som är ett svenskt regemente
*  Besök på Riksberget där det är utsprängt en underjor-

disk ubåtsbas med tåg, underjordisk riksdagskammare, 
underjordisk gång till Tingshuset. Sambandssystem US 
atom ubåtar, Orion-systemet 1954

Underhållning
*  Levande orkester, sångframträdande av Lili Marleen
*  Flera andra sångare och ett Jazzband kommer. Musiken 

varvas - amerikansk - tysk - fransk
* 1940-tals pubafton med fullständiga rättigheter
* Dansafton 1940-tals, Glenn Miller-band.
* VIP-gäster hämtas från Uddevalla i jeepar och stabsbilar
* Ordningsvakter klädda i 1940-talsstil

Vi jobbar även på att få hit veteranflygplan: Messerschmitt 
109 / Hawker Hurricane för överflygning.
Professionell barnpassning/barnaktiviteter med ponny-
ridning, ansiktsmålning militär maskering m.m.
Kom gärna tidstypiskt klädd (1940-tal), fast det är inget 
tvång – pris till bästa klädsel. Allt anpassat för hela famil-
jen och alla åldrar. Inga förkunskaper behövs!

Om evenemanget slår väl ut, har vi som mål att köra detta 
som ett återkommande event



Boka in Militärhistorisk helg i Munkedal redan nu!

Pris vid föranmälan
Vuxna över 18 år: 499 kr, barn 12–18 år: 149 kr

Pris vid betalning vid ankomsten
Vuxna över 18 år: 899 kr, barn 12–18 år: 249 kr.

SKICKA IN DIN FÖRANMÄLAN TILL

Global War Museum, Mästarevägen 9, 455 35 Munkedal
eller info@globalwarmuseum.com

Arrangörer:
GWM – Movie Production
Global War Museum
Vaktel Förlag

www.globalwarmuseum.com

BOENDE

Boka ditt boende i närheten snarast. Vi håller på att förhandla fram  
rabatter för besökare på den militärhistoriska helgen

 Vandrarhemmet på Global War Museum har boende med toalett och kök  
samt dusch för 500 kr/person och natt.

 Det finns även platser att bo inneboende för 100 kr/person och natt.  
Madrass och sängkläder medtages.

 De som vill kan bo i militärtält, väckas till revelj och serveras militärfrukost.  
Pris: 99 kr/person.

Väl mött i Munkedal 28–29 mars 2015!

Med reservation för ev. ändringar

MUNKEDAL

GWM

Vaktel
förlag

Munkedal ligger vid E 6, 
25 kilometer norr om  
Uddevalla.



Ge bort en Militärhistorisk helg i Munkedal i julklapp!
Extra julklappspris fram till 22 december:
Pris besökare:  
vuxna 399 kr (ord. pris 499 kr), barn 99 kr (ord pris 199 kr)
Skicka in uppgifter på vem du vill ge detta i julklapp till:

info@globalwarmuseum.com

eller

Global War Museum
Mästarevägen 9
455 35 Munkedal
Sverige

Tel. 0524 – 127 02 (+46 524 127 02)

Om du skickar in det före den 14 december, skickar vi ut  
ett fint ”julpresentkort” med texten:

God Jul! Du har fått denna upplevelsehelg i julklapp av........................……….
Julklappen räcker till entré för ……......... vuxen/vuxna och …..........…. barn

Jul-
erbjudande 

nu!


