
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 finns information om kom-
mande aktiviteter, medlemsbladet FRA VET informerar, stadgarna och en styrelsepresentation.  
 

 

Inbjudan till kommande aktiviteter 

Jullunchen onsdagen den 21 december 
Årets jullunch äger rum onsdagen den 21 december kl 14.00 i matsalen. Vi samlas i Filmsa-
len klockan 12.00 då någon representant från FRA:s ledning ger en orientering om nyheter i 
verksamheten. FRA VET styrelse informerar sedan om genomförda aktiviteter under hösten 
2010 och planer inför våren 2011. Vår medlem i österled, Christer Östlund, kommer att tipsa 
om en charterresa till Narva för FRA-veteraner. Därefter möts vi i dagrummet för att som 
vanligt mingla över en mugg glögg. Detta gör vi fram till det är dags att bege sig till Matsalen, 
där den sedvanliga jullunchen serveras kl 14.00. 

Anmälan senast måndagen den 12 december till: 

Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 

Olle Sandelid, telefon 08-580 25025, 076 800 5025 eller via e-post: sandelid@compaqnet.se 

Ölprovning – Guidad tur på Spendrups bryggeri i Vårby  
Välkommen tisdagen den 7 februari 2012 att delta i en spännande och lärorik guidad visning 
av Spendrups bryggeri i Vårby, beläget strax söder om Stockholm.  

Vi samlas klockan 1300 på Spendrups huvudkontor och börjar besöket med en lunch. Själv-
klart är det frivilligt att delta i lunchen men anmäl gärna vad du kommer att göra. Den kostar 
76 kr per person och det brukar finnas 2 till 3 rätter att välja mellan. Dryck, sallad, bröd, smör 
och kaffe ingår i priset. 

Kl 1400 går vi på visning via brygghuset, jästkällaren och tapphallen och följer bryggproces-
sen från råvara till en färdig flaska öl. Kl 1500 blir det provsmakning i baren och ca en halv 
timme därefter, ca 15.30, avslutas besöket hos guiden.  

Medföljande som inte är FRA Vet-medlemmar är naturligtvis välkomna. Eftersom gruppstor-
leken är begränsad till 25 personer per guide, vill vi ha alla anmälningar i god tid så vi kan 
beställa en guide till om det skulle behövas. 

Färdväg T-bana till Vårby Gård, 5-10 min promenad till Vårby allé nr 39, Vårby. Du kan ock-
så ta buss 740 med destination Huddinge station och kliva av vid Vårby källa. Det tar ett par 
minuter. Buss 707 mot Fruängen kan också fungera – kliv då av vid Mogårdsvägen och pro-
menera ca 200 meter till Vårby Allé nr 39./Carin 

V ä l k o m m e n! 

Anmälan senast onsdagen den 23 januari 2012 till: 

Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 

Olle Sandelid, telefon 08-580 25025, 076 800 5025 eller via e-post: sandelid@compaqnet.se 



Program vintern/våren 2012 

Tisdag 7 februari Ölprovning – Guidad tur på Spendrups bryggeri (se ovan) 

Onsdagen 14 mars Årsmöte på Lovön. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer ut i 
slutet av januari. 

April (19 el 20) Besök på Vasa-museet på Djurgården i Stockholm. Vi gör ett 
gruppbesök på museet och får se det mest besökta museet i Skandi-
navien. Det är en mäktig upplevelse att få följa skeppets historia. Far-
tyget började byggas 1626 och redan på sin jungfrufärd 1628 kantra-
de fartyget och sjönk mitt i Stockholms hamn. Det bärgades 1961 
utanför Beckholmen och idag kan du följa dess historia genom en 
mängd olika utställningar på museet såsom Sverige 1628, Livet om-
bord, Det seglande skeppet m fl. Välkommen på en fantastisk resa 
genom tiden och till ett fantastiskt museum. Vi berättar mera exakt 
om besöket i nästa nummer (hur man tar sig dit, datum och tider m 
m)./Carin 

April/maj Föredrag FRA-historia: ”FRA under andra världskriget” Föredraget 
ger en samlad bild av FRAs arbete, som omfattade det militära Tysk-
land, det militära Sovjetunionen, diplomatisk trafik i allmänhet, stöd 
till Allmänna säkerhetstjänsten rörande agentverksamhet i landet, 
stöd till väderlekstjänsten SMHA och till C-byrån, kryptologisk råd-
givning till UD och krigsmakten samt signalkontroll för vapengre-
narna. 

Mitten/slutet av maj Dagsutflykt till Ängsö. Ängsö är en Nationalpark i Stockholms norra 
skärgård, mellan ön Yxlan och fastlandet. Nationalparken invigdes 
1909. Ön är bl. a känd för sina slåtterängar med blommande vitsip-
por, gullvivor o andra vårblommor, även höstens färgprakt är värt ett 
besök. 

Blidösundsbolagets fartyg trafikerar ön vissa tider på året. Fartygen 
utgår från Strömkajen och anlöper vissa platser innan man når Ängsö. 
Restiden från Stockholm är lite drygt 2 timmar, kostnaden ca 160 kr 
ToR för pensionär. 

Under båtresan kan en enklare måltid inhandlas, på ön finns ingen 
matservering. Vi planerar en resa dit i mitten/slutet av maj 2012 med 
en guidad tur på ön. FRA Vet bjuder på guidekostnaden. Vi åter-
kommer senare med ett mer detaljerat program.  

Medföljande som inte är FRA Vet-medlemmar är naturligtvis väl-
komna. 
 



Sett och hört se’n sist 

FLYGANDE VETERANER VISADE SIN DC-3 SE-CFP DAISY  
 

Det är ett alldeles speciellt ljud. Det en DC-3:a åstad-
kommer när den värmer upp. Man kan höra det från 
Bromma flygplats då och då, och som FRA:are får 
man alltid lätt gåshud av ljudet. Just den DC-3:a som 
står på Bromma vårdas av medlemmarna i föreningen 
Flygande Veteraner. Den 14 september fick vi besöka 
dem. Vi blev varmt mottagna med kaffe och bulle i 
höstens första snålblåst och kyla. Historierna runt kaf-
febordet handlade om både krigshistoria och den spe-
ciella flygmaskinen som väntade på oss utanför. Bland 
annat fick vi veta att man just förlorat sin hangarplats 
på Arlanda, då ett flygbolag från vårt grannland i väs-
ter (det med oljan som inte ville vara i union med oss, 
ni vet) var villigt att betala några miljoner för samma 
hangar… 

Efter en guidad tur runt planet, fick vi den stora för-
månen att stiga in, sitta ner och genomföra en låtsas-
flygning med vrålande motorer och gardiner i 50-
talsmodell för fönstren. 

Om man blir medlem i föreningen kan man få flyga på 
riktigt. Det var rätt många av oss deltagare i besöket 
som blev det. /Arne och Åsa 

 

RYSSLAND MELLAN DÅTID OCH FRAMTID 
POLITISK UTVECKLING UNDER 20 ÅR 

Ett intressant föredrag hölls den 27 september av Gudrun Persson, tidigare anställd på FRA 
men nu historiker och forskare vid Försvarshögskolan. Hon har skrivit flera böcker och den 
senaste, Det sovjetiska arvet, är alldeles nyutkommen. 

Gudrun började med frågan om Sovjetunionens upplösning kan gå ännu längre. Majoriteten 
av ryska folket är djupt ointresserade av politik. Man har tröttnat på den politiska retoriken 
om höjd ekonomisk effektivitet, decentraliserat beslutsfattande och demokratisering utan att 
det märktes några förändringar och nu sker i stället försök till återcentralisering.  

Religionens roll har omvärderats och den rysk-ortodoxa kyrkan har blivit allt synligare.  

Av de tidigare så stora väpnade styrkorna återstår bara en bråkdel i dagens Ryssland och ma-
terielen är föråldrad. Den politiska ledningens ambition är entydigt att stärka Rysslands mili-
tära förmåga och att åter kunna räknas som en stormakt. 

Föredraget avslutades med en lång frågestund och Gudrun avtackades både av veteranföre-
ningen och av FRA, som gav henne en presentbox med de hittills utkomna historiska skrifter-
na. /Olle 



EN DAG PÅ SLOTTET 
Den 12 oktober klockan tio i tolv träffades ett 20-tal av våra 
medlemmar för ett besök på Stockholms slott. Vi skulle få se 
Festvåningen – men först, i kyla och blåst träffades vi vid 
Obelisken på Slottsbacken och i väntan på den högvaktsavlös-
ning med tillhörande marschmusik vi skulle få njuta av, gick 
många av oss in i Slottsboden, värmde oss och gjorde av med 
pengar på onödiga ting.  Därefter, vandrade vi ut till Västra 
Valvet vid Yttre borggården för att titta på dagens avlösning 

och där fick vi lyssna på en trumslagare och en hornblåsare, som presenterade olika typer av 
militära signaler. Ingen marschmusik alltså. 

Inne på slottet träffade vi Ulrika, dagens guide. Hon lotsade oss med bravur och tydlighet ge-
nom Sveriges historia och genom de olika salarna i Festvåningen, som används vid galamid-
dagar, konseljer och riksdagssupéer. Först Konseljsalen, som idag används vid möten mellan 
Kung och regering. Därefter fick vi besöka Gustav III:s paradsängkammare. Sängen var för 
tillfället inte på plats, men det var där kungen dog av den skada som Ankarströms skott tillfo-
gat honom. Sedan vandrade vi in i Karl XI:s galleri. Här fanns enorma takmålningar som 
handlar om Karl XI:s krig på 1670-talet. Idag används rummet mest för de kungliga represen-
tationsmiddagarna. Det sista rummet vi fick se var slottet balsal – Vita Havet, som numera 
fungerar som sällskapsrum och utnyttjas i samband med representationsmiddagar. Efter guid-
ningen kunde den som ville, på egen hand, besöka några rum på den nedre våningen, bl a 
rikssalen. Alla rum var otroligt vackra och väl värda ett besök. /Carin 

FRA MUSEUM BESÖKTES AV FMV-VETERANER 
Den 11 oktober fick FRA besök av trettiofem FMV-veteraner som ville titta på FRA-muséet. 
FRA/INFO, Marcus B, som arrangerade besöket, berättade lite om FRA. Det var uppenbart av 
stort intresse för han fick svara på många frågor.  

Vi fick sedan tillfälle att presentera FRA Veteranförening och visade några bilder med FRA-
historia inför museibesöket, där Eric R var en mycket uppskattad guide. FMV-arna ville göra 
om besöket nästa år eftersom det var lika många till som ville komma ut till Lovön. Vi prata-
de också om framtida samarbete, t ex att göra gemensamma besök och resor. . /Olle 

 

 


