
Klubb-Nytt 2020-1 

Här kommer ett aktuellt Klubbnytt med information om vad som hänt sen sist och vad som är 
planerat. 

Genomförda aktiviteter 

Sven Harrys 11 september 
Den 11 september besökte vi Sven-Harrys museum i Vasaparken som bjöd på en utställning av Gösta 
Adrian-Nilsson (GAN). Utställningen uppmärksammade att det gått drygt 100 år sedan GAN´s 
utställning Sjömanskompositioner första gången visades, en på den tiden skandalomsusad utställning. 
Sven-Harrys hade lyckats återfinna nästan samtliga verk från den ursprungliga utställningen, en 
prestation i sig. Guidade gjorde Marie Andersson, mycket kunnigt och inspirerande. 

Militära objekt i Enköping och Arboga 19 september 
En skön höstdag reste ett 40-tal nyfikna pensionärer med bekväm långfärdsbuss på en endagars 
utflykt till två av de museer i vårt närområde som ingår i nätverket ”Sveriges Militärhistoriska Arv”, 
nämligen Teleseum i Enköping och Robotmuseet i Arboga. Vi passade samtidigt på att ta en rundtur 
på Ledningsregementet i Enköping och en rundvandring på Bryggerimuseet i Arboga. Det blev ett 
minst sagt späckat program med guidad visning av allt från telefonväxlar till Flygvapnets 
stridsledningssystem, från Hitlertysklands kryssningsmissiler till Sveriges Saab-utvecklade 
sjömålsrobotar. Många minns nog den entusiasm och kunnighet som präglade våra guider, såväl 
museernas oavlönade pensionärer som Ledningsregementets grönklädde och allkunnige officer och 
den charmiga kvinna som visste allt om forna tiders öltillverkning. Lite överraskande blev också 
bricklunchen i regementets matsal en höjdpunkt: precis så skall ärtsoppa och pannkakor smaka!  

Fallträning 24 september 
Inställd på grund av för få deltagare. 

Armémuseum/ spionvandring 9 oktober 
Under ett mycket uppskattat besök på Armémuseum den 9 oktober deltog 31 personer varav 6 var 
medföljande. Vår guide inledde med en presentation av utställningen ”Beredskapstid” på museet. Där 
fick vi höra berättelser om tillvaron i Sverige under 2:a världskriget. Efter en lunch/fika tog samma 
guide ut oss på en spionvandring till några väl utvalda adresser på Östermalm. Vilken aktivitet det 
var bland underrättelsefolket i Stockholm under 2:a världskriget! 

FRA 30 oktober 
Onsdag 30 oktober deltog 39 medlemmar i studiebesök på FRA där vi delades in i två grupper. Den 
ena gruppen fick först höra en allmän presentation av FRA av Fredrik Wallin där vi fick höra allmänt 
om FRAs inriktning och verksamhet i stora drag och något om historiken och även något om nya 
utmaningar med cyberverksamhet av olika slag. Därefter fick gruppen gå vidare till FRAs museum 
där vår besöksmottagare John Ahlmark berättade vidare om FRAs tidiga verksamhet på 40-talet. I 
muséet fick vi se en stor samling av kryptoapparater och även arbetsplatser för signalspaning och 
annat från den tiden. Det blev ett intressant och trevligt studiebesök trots all sekretess kring FRA. 

Julkryssning till Helsingfors 4-6 december 2019 
Klubbens julbordskryssning till Helsingfors på m/s Mariella var väldigt lyckad. Julbordet hade det 
svenska kocklandslaget komponerat med finska, svenska och internationella samt vegetariska 
läckerheter. I Helsingfors besöktes Mannerheim-museet, konstmuseum Amos Rex och det nya 
biblioteket Ode. Några hann även besöka Kiasma, ett modernt konstgalleri. Men trots stormen på 
hemvägen tyckte alla deltagare att det var en jättetrevlig resa och att det är bra att variera sig. 
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Kommande aktiviteter 
Följande aktivitet kommer att genomföras under vintern. Kallelse via e-post: 

Slussen den 8, 15, 22, januari 2020 
Fallträning den 18 februari 
Konditionstest den 12, 18 februari 

Ni är välkomna att anmäla er till följande aktiviteter. Inbjudan bifogas: 

Stadsmuseet den 4 mars 
Årsstämma den18 mars 
Medeltidsmuseet den 25 mars 
FOI Kista den 16 april 
Slussen den 22 april 
Högbytorp den 6 maj 
Besök Landsort den 27 maj 
Stadsvandring Nya Karolinska den 11 juni 

Besök Motala Linköping den 2 april, inbjudan skickas endast via E-post 
 

Övrig Information 

Enkäten 
96 medlemmar besvarade den enkät styrelsen skickat för få synpunkter/önskemål om verksamheten. 
Resultatet kan Du läsa i bilagan i detta utskick. Enkäten behandlade både typ av aktivitet och 
föredragna längder på aktiviteter. Resultatet kan Du också läsa på klubbens hemsida under rubriken 
Medlemssidor. 

Sedan senaste Klubb-Nytt har följande medlemmar lämnat klubben:  

 Avatare, Märt Berglind, Agneta Björk, Tommy 
 Blidberg, Carl-Henrik Engström, Åke Grahn, Olle  
 Hedman, Borghild Henricsson, Arne Holmqvist, Bert
 Hübinett, Edvin Jendert, Anna-Greta Lönnberg, Gunnar
 Nyberg, Maj-lis Olsson, Åke Similä, Ingemar
 Sundström, Lars  Wirström, Björn 

Nytillkomna sedan föregående under 2019 

 Britt Andersson  Björn Andersson  Hans Askenbäck 
 Mikael Brodin John Liebech Lars Lindström   
 Bo Persson Peter Roos Göran Pettersson 
 Gull-Britt Schöld Kenneth Sellin Sven Tegsveden 
 Göran Wallberg  Christer Ekenberg 

Klubben har för närvarande 429 medlemmar. 
 
 
 


