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FRA VET informerar… 
 
 
FRA VET informerar, normalt fyra eller fem nummer per år, skickas bara ut till medlemmarna 
men kommer att finnas tillgänglig för alla på vår hemsida, www.freewebs.com/fravet, där bl a 
information om årsmötet, jullunchen och planerade utflykter kan hittas.   

Årsmöte 
Årsmöte för medlemmarna i FRA Veteranförening kommer att hållas den tisdagen 
den 16 mars 2010 med början kl. 10.00 i Filmsalen, byggnad 45 på FRA.  
Föreningen bjuder medlemmarna på lunch i FRA matsal efter årsmötet. Anmäl gärna 
om du tänker delta i lunchen. 
 
Efter mötet berättar Christer Lokind om den nya utställningen i Flygvapenmuseet i 
Linköping och vad som hänt med DC3:an efter den formella slutrapporten. 
 
Årsmöteshandlingar med formell kallelse, årsberättelse, ekonomisk redovisning samt 
inbetalningskort för medlemsavgift 2010 finns med som bilagor till detta nummer av  
FRA VET informerar nr 1/2010. 

Anmälan senast 10 mars till 

Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 
Olle Sandelid, telefon 08-58025025, eller via e-post: sandelid@compaqnet.se 
 
 
Utflykter och besök våren 2010 
 
Inför våren 2010 har följande aktiviteter inplanerats: 
 
K. A. Almgrens Sidenväveri 
 
Följ med på besök torsdagen den 25 februari 2010 till det enda sidenväveriet som 
finns kvar i norra Europa. Väveriet är unikt med originalmaskiner som är 140 år 
gamla och som fortfarande används. Som museum är detta Stockholms enda fullt 
bevarade industriminne och dessutom Skandinaviens äldsta industrimiljö. 
År 1833 fick K A Almgren tillstånd tillverka siden, madrassvävnader, sidenband och 
sysilke. 1844 utnämndes fabriken till Kunglig Hovleverantör. Fabriken drevs i 100 år 
och lades ner 1974 för att 1991 åter väckas till liv av den femte generationen 
Almgren. Nu drivs museet av en stiftelse med uppgift att bevara mönsterteckningar 
och annat samt att vårda den 170-åriga maskinparken. Fortfarande handvävs en liten 
produktion siden på samma sätt som förr. 
I museishopen kan sidenvaror av all slag inhandlas: slipsar, sjalar, tyger m m. 
 
Väveriet ligger på Repslagargatan 15 A och dit kommer man med T-banan till 
Slussen. (Hiss från gården. Gå till höger, längst in finner du det svarta hisstornet med 
sina dekorativa glasbryggor.) 
 
Anmälan senast den torsdagen den 18 februari till: 
Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 
Olle Sandelid, telefon 08-58025025, eller via e-post: sandelid@compaqnet.se 
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Siaröfortet – ett stycke militärhistoria 
 
Nästa planerade aktivitet är en utflykt till Siaröfortet torsdagen den 27 maj 2010. Båt 
avgår från Strömkajen kl 0900 och anländer till Östanå kl 1040. Guidningen och 
inträdet subventioneras, lunch betalas av deltagaren (125 kronor). Om du vill delta i 
lunchen vänligen uppge det i samband med anmälan. 
 
”Siraöfortet är strategiskt beläget på Kyrkogårdsön mitt i Furusundsleden. Det 
började byggas under första världskriget som ett led i en modernisering och ett 
nytänkande av Stockholms försvar. Efter att ha legat övergivet sedan 1960-talet har 
fortet idag restaurerats till närmast ursprungligt skick och står öppet för besökare. 
Museet erbjuder en spännande inblick i dåtidens kustförsvar, med bl a kanoner och 
skyttevärn ovan mark och allt från stridsledningscentral till kök och logement 
insprängda i berget under jord. Rundvandringen utom- och inomhus tar en knapp 
timme.” 
 
Till Strömkajen tar man sig med tunnelbana till T-centralen och därifrån tunnelbanans 
blå linje nr 10 till Kungsträdgården, sedan promenad fram till kajen. 
För andra än medlemmar kostar det 50 kronor att delta.  
 
Anmälan senast den torsdagen den 20 maj till: 
Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 
Olle Sandelid, telefon 08-58025025, eller via e-post: sandelid@compaqnet.se 
 
 
 
En dagsutflykt till Flygvapenmuseum i Linköping 
 
Besök på nya Flygvapenmuséet med DC-3:utställningen den 15 juni. 
 
Det nya Flygvapenmuséet i Linköping, med den bärgade DC-3:an och en ny  
utställning med fokus på signalspaning och FRA, invigs 12-13 juni och tisdagen  
den 15 juni gör vi ett besök där. Kl 1230 samlas vi i entrén och kl 13 tar två  
guider hand om oss och visar utställningen fram till kl 14. Gå gärna in på  
hemsidan www.sfhm.seoch klicka på Flygvapenmuseum. 
 
För dem som kommer från Stockholm går det en abonnerad buss från Brommaplan, 
utanför Bromma hotell, kl 0800 som är framme i Linköping senast kl 11 då vi äter 
lunch i närheten av museet. Efter den guidade turen finns det tid att själv titta på 
utställningarna fram till kl 1500 då bussen går från museet och vi är tillbaka på 
Brommaplan senast kl 1800. 
 
Deltagarantalet är begränsat till 25 personer/guide, alltså totalt max 50  
deltagare. Först till kvarn gäller. Om intresset visar sig vara mycket stort  
kan en ny resa ordnas efter sommaren. 
 
Kostnaden är ännu inte helt klar men Veteranföreningen betalar guiderna och  
troligen även entréavgiften. Bussresa, ca 200 kr, och lunch, ca 100 kr, betalas  
av deltagarna själva.  
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Anmälan så snart som möjligt (max antal deltagare på de guidade turerna är 50  
personer), och senast den 1 juni 2010 till 
Olle Sandelid, telefon 08-/nytt nr/ eller via e-post sandelid@compaqnet.se, eller 
Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76  eller via e-post arne.ljungqvist@spray.se 
 
 
 
 
Fick följande av Gunno Gunnvall på jullunchen:: 
TAS MED?????? I så fall bör vi ta med reklam för andra skrifter om underrättelseverksamheten 
(signalspaning m m) för att få en balanserad, rättvis bild av de olika verksamheterna!!! 
 
FLYGUNDERRÄTTELSEBOKEN  (av Jerk Fehling) 
 
Utgiven sommaren 2007 på eget förlag, 312 textsidor och 46 bildsidor,   
baksidespresentation av generalmajor Gunnar Lindqvist. 
 
Boken skildrar författarens 40-åriga verksamhet inom flygtekniken,   
varav 35 som chef för den tekniska underrättelsetjänsten inom Kungliga Flygförvaltningen som senare 
gick upp i Försvarets Materielverk och blev FMV-F. 
 
Signalspaning, radarspaning, materielundersökning, informationsutbyten samt egen analys- och 
prognosverksamhet utgjorde viktiga komponenter i den svenska materiel- och taktikutvecklingen. 
 
Samverkan med personer inom olika myndigheter – bl a FRA – beskrivs. Både positiva och negativa 
erfarenheter tas upp. 
 
Boken kan beställas direkt av författaren: 
Mailadress:  jerk.fehling@home.se, telefon: 08 - 714 99 55 
Pris  248 kr + porto/emballage 52 kr = 300 kronor 
 
 


