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FRA 75 år 
Låt oss inte glömma att myndigheten i år blir 

75 år. Och att vi har en lång och spännande 

historia. 

 
Thielska Galleriet på 
Blockhusudden! 
 
Välkommen till en visning som är bokad 

mellan klockan 1200 och 1300 den 20 

september! 

 

Vi träffas utanför muséet cirka 10 minuter 

före visningen. 

 

Thielska Galleriet är ett konstmuseum 

vackert beläget i en muromgärdad park ute 

på Blockhusudden på Djurgården i 

Stockholm. Huset byggdes 1907 för  

bank- och finansmannen Ernest Thiels 

konstsamling.  

 

Museet var konstmecenaten Ernest Thiels 

hem fram till 1924 och är i huvudsak bevarat 

i ursprungligt skick. Huset ritades av 

Ferdinand Boberg. 

Konstsamlingen är unik och innehåller 

konstverk av bland andra Bruno Liljefors, 

Edvard Munch, Carl Larsson, August 

Strindberg och många flera kända  

konstnärer. 

 

                  2017-09-11 
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Mitt i museet har man tillfälliga utställningar 

och den visning vi bokat handlar om 

Minnets Kläder, en haute couture-visning av 

modehistoriens största namn under 1900-

talet. För ytterligare information om detta 

och annat som händer på Thielska Galleriet, 

rekommenderas en titt på deras hemsida:  

thielskagalleriet.se/ 

Galleriet ligger på Sjötullsbacken 8 och dit 

kan man ta sig med både buss och bil.  

 

Buss 69 (inte 69K) går mot Blockhusudden 

och avgår regelbundet från Karolinska 

institutet via Odenplan, Norra Bantorget, 

Cityterminalen, Sergels Torg (mittemot 

Åhléns). Hamngatan/Kungsträdgården,  

Diplomatstaden, Museiparken och 

Manillaskolan.  

Bussen går flera gånger per timme både till 

och från Thielska. 

Med bil kör du via Strandvägen, till höger 

vid Berwaldhallen, passera Diplomatstaden 

och Museiparken mot Kaknästornet. Fortsätt 

över Djurgårdsbrunnsbron rakt fram mot 

Manillaskolan. Ta vänster där och följs 

sedan Djurgårdsvägen rakt fram till 

Sjötullsbacken. Parkering på vänster sida. 

Därefter kort väg upp för backen ”palatset” 

på Eols kulle. 

 

Efter visningen det kan vara gott att få en 

kopp kaffe eller vad man nu vill ha på  
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Monika Ahlbergs café, som också serverar 

lunch. Caféet ligger i museet.  

 

Inträdesavgiften är 100 kr (betalas på plats).  

 

Anmälan sker till Carin W Rylander på 

telefon 070-466 81 35 eller via e-post: 

carin.rylander@telia.com senast  

den 15 september. 

 

Spionvandring 
 
Välkommen till en vandring med temat 

SPIONER, C-byrån och en SVENSK 

TIGER den 11 oktober 14.00! 

Hör om spioner och sabotörer på stadens 

gator på en stadsvandring genom andra 

världskrigets Stockholm.  

Under denna turbulenta tid var Sverige ett de 

få länder i Europa som stod utanför kriget. 

Stockholm blev under dessa år en 

tummelplats för blev under dessa år en 

tummelplats för spioner och främmande 

makters underrättelsetjänster. De spionerade 

på Sverige, men kanske ännu mer på 

varandra. Samtidigt byggde Sverige upp en 

egen verksamhet, det hemliga 

kontraspionaget. Även vanliga svenskar  
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valde att engagera sig privat: en del för att 

underlätta för Tyskland att invadera oss, 

andra för att förbereda en framtida svensk 

motståndsrörelse mot tyskarna. (Obs! Text 

och bild är kopierad från Stadsmuseums eget 

program.) 

Tid för guidning är bokad onsdagen den 11 

oktober kl. 1400 och vi samlas strax före i 

hörnet av Östermalmsgatan/Skeppargatan på 

Östermalm. Guiden heter Johan 

Theodorsson. 

Spionvandringen, som arrangeras av 

Stadsmuseet, är ca 1.5 km lång och tar i tid 

ca 1.5 timme.  

Från T-centralen ta T-bana nr 13 till 

Karlaplan och gå till hörnet 

Östermalmsgatan/Skeppargatan. 

Anmälan till Carin W Rylander senast 

den 6 oktober på telefon 070-466 81 35 

eller via e-mail carin.rylander@telia.com 

senast den 6 oktober.  

 

Mer spionhistoria 
 
Se  http://www.i14.se/Apor.pdf  En 

fördjupning, men ingen ny aktivitet. 

 

mailto:carin.rylander@telia.com
http://www.i14.se/Apor.pdf
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Pubkväll på FRA 
 

Torsdagen den 9 november klockan 17.00 

träffar vi åter gamla och nya arbetskamrater 

i FRA:s pub. 

Buss 323 går från Brommaplan klockan 

16.35. 

Anmälan görs till Stig Svennander senast 

fredagen den 3 november. Helst via e-post 

till stig.svennander@swipnet.se alternativt 

via SMS till tel.: 073-803 09 53. 

OBS! Vid anmälan ska namn och 

personnummer uppges. Glöm inte ta med 

legitimation. 

 

Jullunch 
 

Jullunch får vi förhoppningsvis även i år. 

Mer om detta i nästa nummer av FRA VET 

informerar.  

Datum är ännu inte fastställt. 

 

 
 

 

mailto:stig.svennander@swipnet.se
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Kassören meddelar 

28 medlemmar har hörsammat min 

efterfrågan på utebliven medlemsavgift 

2016. 

Därvid kunde vi fastställa att 

medlemsantalet under 2016 var 207 alltså en 

kraftig minskning från tidigare år 

Det fattas fortfarande alltför många 

medlemsavgifter för 2017. De som inte har 

betalt (enligt min bokföring) får en egen 

bilaga till detta FRA Info som skall 

användas till detta ändamål. 

 

Sänd din aktuella e-postadress till kassören: 

n.gunnar.fridén@telia.com eller till FRA 

veteranförening c/o Gunnar Fridén, Liegatan 

12, 19332 Sigtuna.  

Välkommen ! 
Du är varmt välkommen till våra aktiviteter. 

Vi lägger ned ett stort arbete för att ge 

medlemmarna så varierade och trevliga 

aktiviteter som möjligt. Och vi blir så glada 

när många kommer till dessa aktiviteter. 

Glöm inte besöka hemsidan 
På www.fravet.se kan du hitta senaste 

nytt! Liksom FRAVET informerar. 

 


