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FRA VET informerar… 

 
 

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

 

Inbjudan till kommande aktiviteter 
 
 

Ryssland mellan dåtid och framtid - politisk utveckling under 20 år 
 

I Filmsalen, hus 45, Tisdagen den 27 september 2011 kl 1400 kommer Gudrun Persson att 
hålla ett föredrag om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland. 
 
Gudrun Persson är historiker och forskare vid Försvarshögskolan. Hon har specialiserat sig på 
reformperioder i rysk historia. Hon har just utkommit med boken Det sovjetiska arvet (2011). 
Tidigare böcker är Learning from Foreign Wars. Russian Military Thinking 1859-1873 (2010) 
och Varför föll Sovjetunionen? (2006). 
Gudrun Persson har tidigare varit anställd på FRA. Missa inte att komma och lyssna på henne. 
 

Anmälan 
Om du vill vara med och lyssna på föredraget anmäl dig senast den 19 september 2011 till 
Olle Finnman, e-post ollefinnman@telia.com eller telefon 08-28 73 86. 
 
 

Följ med till Flygande Veteraners visning av DC-3 SE-CFP Daisy  
 
Visningen börjar kl 1000 den 14 september på Bromma flygplats med ingång från 
Bällstavägen.  
 
Flygplanet finns på Bromma flygplats och där jobbar föreningen Flygande Veteraner ideellt 
med att hålla flygplanet flygande. Ca 2400 medlemmar hjälper till på olika sätt och de kan 
flyga med henne till självkostnadspris. Om du anmäler dig får du höra mera om Daisys 
historia av medlemmen Lasse, som är visnings- och berättaransvarig.  
Om du vill läsa mer om föreningen och dess verksamhet besök hemsidan flygandeveteraner.se  
 
Från Brommaplan går buss 177 (kl 09.17) /destination Mörby station/,  kliv av vid 
Norrbyvägen och byt till buss 112  kl 09.30 från Ekbacksvägen mot Spånga station, kliv av 
vid Solvalla ca kl 09.54. Från Sundbyberg kommer du dit med buss 113 (destination 
Blackeberg) - kliv av vid Solvalla. Kör du bil finns parkering vid Solvalla och därifrån en kort 
promenad fram till ingången, som ligger mittemot Maranataskolan. 
 
Välkommen - Samling 0950 utanför ingången mittemot Maranataskolan. 

Anmälan senast 9 september 2011 till 

Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 
Olle Sandelid, telefon 08-51238198 eller 08-58025025, eller via e-post: 
sandelid@compaqnet.se 
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Kungliga Slottet  
 
FRAVET har bokat visning av Festvåningen i Kungliga Slottet för besök onsdagen 
den 12 oktober 2011. Vi samlas kl 1150 vid Obelisken (Slottsbacken) för att kl 12.15 
vara med vid Västra Valvet vid Yttre borggården och titta på högvaktsavlösningen. 
Därefter vidtar en guidad tur genom festvåningen med början kl 1300. Efter ca 45 
minuter är visningen klar och då kan man på egen hand bese Bernadottevåningen, 
Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna. 
 
 
”Kungliga Slottet i Stockholm är H.M. Konungens officiella residens och 
representationsvåningarna används regelbundet vid statsbesök, högtidliga audienser 
och annan officiell representation. Mellan mottagningarna är våningarna öppna för 
allmänheten. Nicodemus Tessin den yngre började bygga det nuvarande slottet i 
slutet av 1690-talet efter branden av slottet Tre Kronor den 7 maj 1697. Slottet stod 
klart 1754 och inrymmer en betydande samling konst, möbler och vävda tapeter från 
fem sekel.”  
 
Tag tunnelbanan till Gamla stan (gångavstånd 10-15 min) och/eller Buss 2, 43, 55, 
71 eller 76 till hållplats Slottsbacken. 
Att delta kostar 80 kr per person för ovanstående visning i Festvåningen. Om fler an 
10 personer anmäler sig reduceras inträdesavgiften med 20 %. Guidekostnaden 
bjuder föreningen på. Om du dessutom vill besöka Skattkammaren, Museum Tre 
Kronor och Gustav III:s antikmuseum kan man i stället lösa en kombinationsbiljett för 
140 kr/person. Kombinationsbiljetter gäller i 30 dagar – alltså behöver man inte 
besöka allt på samma dag. 
 
Anmälan senast den onsdagen 5 oktober till: 
Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 
Olle Sandelid, telefon 08-51238198, 08-58025025, eller via e-post: 
sandelid@compaqnet.se 
 
 
 

Varmt välkomna till några trevliga veteranträffar önskar styrelsen 
 
 
 
 
(OBS! För dig som ännu inte betalat årsavgiften har bifogats nytt inbetalningskort.) 

 
Vill Du bli medlem i FRA Veteranförening?   
Hör av dig till Gunnar Fridén, 08-87 73 37, så får du mer information. 

 


