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Årsmöte 2021? 

Efter förra årets inställda årsmöte planerade styrel-

sen för ett nytt årsmöte i mars 2021. Som det ser ut 

nu med Corona-restriktioner och vaccinationspla-

ner föreslår vi i stället årsmöte någon dag i maj 

2021. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer 

tillsammans med en aktuell medlemsförteckning att 

skickas ut som brev till alla medlemmar i slutet av 

mars.  

Styrelsen har under 2020 bestått av en interimssty-

relse med ledamöter som föreslogs av valbered-

ningen inför årsmötet 2020. Det finns plats för nya 

styrelsemedlemmar, så hör av dig till valberedning-

ens sammankallande, Ulf Klintesten,  08-739 2541 

eller e-post ulf.klintesten@telia.com  

 

 

”Med en enkel tulipan…” 

Förra året bestämde sig Marianne R för att avsluta 

den uppskattade traditionen med sina små målade 

tavlor till föreningens jubilarer. Fr o m 2020/2021 

kommer medlemmar som fyllt 75, 80, 85, 90 , 95 

och 100 år (vi har två 100-åriga medlemmar!) få ett 

konstkort, i år utfört av vår medlem Ronnie 

Löwemark Andersson. För jubilarer 2022 vill vi ha 

förslag på konstnär och motiv från Gotland och för 

följande år från andra landsändar, där FRA har eller 

har haft verksamhet. Skicka era synpunkter och 

förslag till info@fravet.se. 
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Nya böcker med FRA-anknytning 

Den flitige och kunnige Jan-Olof Grahn, välkänd 

för oss i FRA Veteranförening, har kommit med en 

ny bok, Om underrättelsetjänstens vägval. Det blir 

allt svårare att överblicka underrättelseverksamhet-

en och i boken diskuteras svensk underrättelsetjänst 

i en föränderlig värld. 

Alldeles ny är också tidigare FRA-medarbetaren 

Michael Fredholms bok Hemlig Stämplat, Svensk 

underrättelsetjänst från Erlander till Bildt. Boken 

beskriver hur underrättelsetjänstens, däribland 

FRAs, aktiviteter och resultat påverkade den 

svenska politiken och politiker, öppet och i hem-

lighet. 

Svensk Flyghistorisk Förenings årsbok, Flyghisto-

risk Revy 2020, skriven av Michael Sanz, heter 

Caravelle i Sverige och Norden. Ett kapitel handlar 

om Tp85 i flygvapnet med fantastiska bilder och 

med berättelser från flera tidigare FRA- och flyg-

vapenmedarbetare.  

Slutligen vill jag också nämna deckarförfattaren 

Denise Rudbergs bok Det första chiffret som hand-

lar om tre unga kvinnor med olika bakgrund som 

1940 får jobb i FRAs lokaler på Karlaplan ”där far-

liga män med tveksam moral verkar i det fördolda” 

som det står i en bokrecension. 

Information från medlemsansvarige 

Detta utskick om FRA VET Info har distribuerats 

till våra 205 medlemmar.  

197 av dessa har skickats via den e-postadress vi 

har just nu. Ni kommer få en hint om att ni hittar 

FRA Vet Info via vår hemsida www.fravet.se  
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Om vi på något sätt märker att ni inte får utskicket 

så kommer jag att kontakta er via mail för att till-

sammans försöka lösa problemet. 

Sex av de e-postadresser vi har från er innehåller 

Comhem eller Tele2. Det är osäkert om dessa 

kommer fram, eftersom man har aviserat att dessa 

adresser läggs ned inom kort. Därför får ni det här 

utskicket även per post. Skicka er nya e-postadress 

till info@fravet.se eller ange att ni i fortsättningen 

vill ha information från oss via post  

Fyra medlemmar saknar e-postadress och får ut-

skicket per post. 

 

FRA historiska skrifter 
Efter presentationen i FRA Vet Info nr 4/2020 av 

de två senaste FRA-historiska skrifterna var det 

flera medlemmar som hörde av sig och ville be-

ställa även äldre skrifter. Totalt har det getts ut 32 

skrifter sedan 2010 och de finns tillgängliga mot 

portokostnad (48 kr för två skrifter, typ) för vete-

ranföreningens medlemmar. Intresserade kan be-

ställa en förteckning på info@fravet.se. 

Just nu har föreningen begränsad tillgång till bok-

förrådet på FRA och vissa skrifter kan vara slut 

men hör av er med beställning till info@fravet.se 

så ska vi göra vårt bästa. Max fyra - fem skrifter 

per beställning för att det inte ska bli för tungrott. 

FMV- och FOI-veteraner 

FRA Veteranförening har varit i kontakt med våra 

motsvarigheter på FMV och FOI och vi har alla 

samma problem med aktiviteter och föreningsverk-

samheten under rådande pandemiförhållanden.  

Det kan vara intressant att jämföra föreningarna när 

det gäller t.ex. medlemskap och medlemsavgifter 

men också vilken typ av aktiviteter man ägnat sig 

åt under normala förhållanden. Vi har ungefär  
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samma intresseområden när det gäller föredrag, 

studiebesök och resor men nu ligger det mesta i 

vänteläge. 

Alla tre föreningarna har hemsidor där man presen-

terar föreningen och dess verksamhet. FMV Vete-

ranklubb, fmvveteranklubb.se, har de senaste åren 

haft studiebesök och föredrag som har anknytning 

till FMV verksamhet och materielanskaffning, t ex 

besök på armématerielmuséet Arsenalen i Sträng-

näs och Robotmuséet i Arboga. De har också gjort 

utlandsresor till Finland och Ungern. 

FOI Veteranförening har startat en ny hemsida,  

foi-vet.com. På deras tidigare hemsida , 

sites.google.com/site/foivet/aktivitetshistoria, finns 

de senaste årens imponerande lista över seminarier 

och besök. 

De militära kamratföreningarna, där medlemmarna 

är både aktiva och veteraner, har mycket aktivite-

ter, ofta förstås med mer militär anknytning. I 

Visby finns Gotlands regementes kamratförening, 

www.grkf.se, och i Linköping F3 Kamratförening, 

www.f3kamratforening.se  

Vår hemsida 

Titta in på vår hemsida www.fravet.se då och då. 

Där kommer senaste nytt då och då. 

Vad händer på FRA? 

En ny kontorsbyggnad uppförs på området och 

marken runt FRA planeras att utökas från nuva-

rande ca 22 hektar till omkring 33 hektar. FRA 

kommer också att verka för att Rörbyvägen, som 

går rakt igenom skyddsobjektet, stängs av för tra-

fik.  

Glöm inte att besöka FRA:s webbplats www.fra.se 

för att få mer information om vår gamla arbetsplats. 

 

http://www.fravet.se/
http://www.fra.se/

