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INBJUDAN KAMRATTRÄFF-kväll

2019-09-26

Höstens första kamratträff går av stapeln på Mässen LedR torsdagen den 26
september med start klockan 17:30.
Före föreläsningen finns möjlighet till Ärtmiddag i Lilla Frösunda till
självkostnadspris. Samling 1630 . Betalning sker direkt till restaurangen.
Föreläsningen har temat Om svensk signalspaning – kalla kriget och föreläsaren är
Jan-Olof Grahn som är en utmärkt föreläsare i ämnet. Han var chef för den militärt
inriktade verksamheten på FRA under kalla kriget och därefter. Idag är han FRA:s
”officiella” historiker, så frågestunden efter föreläsningen blir nog så intressant!

Jan-Olof Gran är författare till en nyss utkommen bok med samma titel som
föreläsningen. Under kvällen kommer boken att finnas till försäljning, boken (drygt
300 sidor, illustrerad) säljs under kvällen för ett förmånligt signeringspris, 200 kr.

” – Sverige hade under det kalla kriget ett speciellt läge. Sovjetunionen låg bara 15 mil
bort, på andra sidan Östersjön. Vad som ägde rum där gick utmärkt att avlyssna från
Sverige. Sverige skaffade sig därmed unika kunskaper.
Under svenska militära övningar tänktes Sovjetunionen anfalla över Torne älv, över
havet i en kustinvasion och med omfattande luftlandsättningsförband. Men hur
mycket av detta var egentligen realistiskt? FRA gjorde egna bedömningar utifrån
spaningsresultaten, särskilt mot slutet av det kalla kriget. Hur såg den sovjetiska
krigsplaneringen egentligen ut? Vad övade de sovjetiska förbanden? Och vad övade
de inte? Vilken verklig förmåga hade Sovjetunionen? ”
Kamratföreningen inbjuder även all personal vid LedR att delta i detta unika
föreläsningstillfälle.
Vi hoppas programmet och det kamratliga umgänget lockar.
Anmälan: Anmäla namn och typ av ID handling samt ID handlingens nummer till e-post
info@ledrkf.se. I anmälan anges även önskemål om att delta i ärtmiddagen.
Anmälan sänds senast 2019-09-23. OBS ny anmälningsadress info@ledrkf.se
Kostnad: ingen avgift

Varmt välkomna!
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