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Björn Lyrvall ny generaldirektör 

Den 10 januari inledde Björn Lyrvall sitt arbete 
som generaldirektör vid FRA. 
 
Björn Lyrvall var sedan 2017 Sveriges ambassadör 
för arktiska frågor samt Senior Arctic Official i Ark-
tiska rådet. Han har tidigare bland annat arbetat 
som ambassadör i Washington och på EU-
representationen i Bryssel, samt varit utrikesråd 
för politiska frågor vid Utrikesdepartementet. 

FRA Veteranförenings ordförande Olle Finnman 

träffade nye GD den 23 januari och informerade 

om veteranföreningen och vår verksamhet. De vik-

tiga FRA-kontakterna med nuvarande besöks- och 

sekretessregler gäller även i fortsättningen, liksom 

tillgång till möteslokaler och stödet med kopiering 

etc. vid utskick av medlemsinformation. Och den 

uppskattade traditionen med FRA jullunch och den 

årliga GD-informationen fortsätter! 

Kallelse till årsmöte 

Årsmöte äger rum torsdagen den 12 mars klockan 
11.00 i Filmsalen. Buss 323 går från Brommaplan 
klockan 10.30.  

Efter årsmötet fortsätter vi med lunch klockan 
1200 – 1300. Klockan 13.15 sitter vi åter i Film-
salen för att höra ett föredrag av tidigare FRA-
medarbetaren Michael Fredholm om underrättel-
setjänst under kalla kriget, underrättelsesamar-
beten i väst och öst, och framväxten av polisens 
underrättelsetjänst 
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Tärnbo torn på 1950-talet 
Foto: FRA 

 
 

Frågor (motioner) som du vill ska behandlas eller 
beslutas under årsmötet ska vara styrelsen till 
handa skriftligt senast den 11 februari. 

Anmälan skickas senast torsdag den 5 mars till 
Gunnel Nyström, telefon 08-471 4600 eller e-post 
till gunnel.nystrom@fra.se. Ange namn - men inte 
något personnummer! - vid anmälan och om du 
önskar äta lunch (som föreningen bjuder på) i mat-
salen. Glöm inte legitimationskort! 

Gotlandsresan 11 – 13 maj 2020 

Intresset för Gotlandsresan 11-13 maj är stort men 

antalet fastlänningar har begränsats till 22 delta-

gare. Därutöver har föreningens 12 medlemmar på 

Gotland fått en särskild inbjudan att både vara 

med och att bidra med berättelser.  

Programmet omfattar en heldag i Tingstäde med 

besök på Försvarsmuseet och på Tingstäde fäst-

ning med ett föredrag om den nedlagda kustradio-

stationen Tingstäde radio. Vi kommer att besöka 

den nya FRA-stationen i Visby med en nostalgisk 

återblick på alla gamla anläggningar som funnits 

på Gotland sedan 1940-talet. Vi kommer också att 

få en information om Försvarsmaktens återupp-

tagna verksamhet på ön. Lite turistande ska vi 

också hinna med... 

Medlemsavgiften 2020 

Vid årsmötet 2019 beslöts att medlemsavgiften för 
2020 ska vara oförändrad, 150 kronor för medlem 
som bor i Storstockholmsområdet och 50 kr för 
övriga. 
Medlemsavgiften sätts in på FRA Veteranförenings 

plusgirokonto 603637-0  senast  2 mars. Medlem-

mar som är 90 år eller äldre behöver inte betala 

någon medlemsavgift 
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Tack, George Riedel, för att vi får 

publicera den här bilden! 

 

 

Information från medlemsansvarige. 

Medlemsförteckningen, som skickas ut en gång 

om året i pappersform, innehåller enligt förening-

ens GDPR-regler födelsedatum, namn, adress och 

telefonnummer. FRA Vet Informerar läggs ut på 

hemsidan, www.fravet.se fyra gånger om året. 

Avisering om detta skickas till era e-postadresser. 

De, som av olika anledningar inte har någon e-

postadress, får FRA Vet Informerar med posten 

men vi vill minimera brevutskicken, eftersom det 

är både dyrt och arbetskrävande. 

För att ni ska få medlemsinformationen är det  

viktigt att ni anmäler e-post- och postadress-

ändringar så fort ni kan med ett mejl till 

n.gunnar.friden@telia.se eller brev till Gunnar 

Fridén, Liegatan 12, 193 32 Sigtuna. Glöm inte att 

skriva ditt namn i mejlet eller brevet! 

Värnpliktiga vid FRA 1959/1960 

Kommer ni ihåg Olle Sandelids föredrag i oktober 

2018 om värnpliktsutbildningen vid FRA? Då 

nämnde han de två värnpliktiga telegrafisterna 

Jan Allan och George Riedel som skrev en Soldat-

instruktion Musik, SoldI Musik. Urpremiären var 

vid en kompaniafton i november 1959 och det 

blev sedan en EP, som nu är ett samlarobjekt.  

Jan Allan och George Riedel är fortfarande aktiva 

och spelade och berättade om sitt 50-tal vid ett 

kulturarrangemang på Reimersholme härom da-

gen. 
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