
Seminarier 2017–2010 

2017  

onsdag 25/1 seminarium om Nytt kärnvapenhot? med Niklas Granholm, Mattias Waldenvik, 

torsdag 9/3 seminarium om Försvarets utveckling med Örjan Sundblad, FOI, 

torsdag 5/10 seminarium om Terrorist hot, Magnus Normark, 

onsdag 8/11 seminarium om Ragnar Thorén, tidigare FOA forskare, Svenska marinens 

"Hamilton" med Johan Thorén (sonson), 

tisdag 21/11 seminarium om SUBCOP, ett EU-projekt kring förhindrande av terrorbrott, med 

projektledare Anna Petterson, 

onsdag 29/11 ”FN:s säkerhetsråds undersökning av sarinanvändning april 2017 i Syrien” 

Åke Sellström FOI Vet-medlem, f.d. avdelningschef i Umeå och tidigare chef för FN:s 

vapeninspektörer berättade för Umeå-gruppen om sitt senaste FN-uppdrag, 

 

måndag 11/12 luciakaffe med GD Jan-Olof Lind.  

2016  

tisdag 23/2 14 seminarium om Ubåtsutveckling – eller inte? ur Mats Nordins 

doktorsavhandling, 

torsdag 25/2 inbjuder FOI Vet, Umeå till lunchseminarium, Magnus Normark: Perspektiv på 

utvecklingen av internationell terrorism 2001–2015, 

tisdag 17/5 seminarium om Militära erfarenheter från Afghanistan med FOI forskningsledare 

Pär Eriksson, 

måndag 24/10 seminarium med Fredrik Lindgren om Mot ett nytt Totalförsvar, 

onsdag 16/11 seminarium om Hot från drönare med Simon Ahlberg, FOI ledningssystem, 

måndag 5/11 luciakaffe med GD Jan-Olof Lind. 

2015  

måndag 26/1 seminarium med Olof Wolpher: Mot ett nytt svenskt försvar, 

fredag 13/2 seminarium om Luftförsvaret efter 2040 med Bo Tarras-Wahlberg och Anders 

Tavemark, FOI, 

tisdag 24/2 Elisabet Frithz: Vad händer inom B-nedrustningsförhandlingarna? Seminarium i 

Umeå, 

tisdag 14/4 Lena Norlander: Aktuell B-hotbild, seminarium i Umeå,   

tisdag 13/10 FOI Vet 25 år firas med seminarier och buffé på Försvarshögskolan, 

måndag 14/12 kl 14 Julkaffe med FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind, 

torsdag 17/12 berättar Gudrun Persson, FOI, Om Rysslands roll i Syrienkonflikten. 



 

 

2014  

tisdag 28/1 berättar Gunnar Wijk, tidigare institutionschef vid FOI Grindsjön, om Stela 

projektilers penetration, 

tisdag 11/2 berättar Gunnar Wijk, tidigare institutionschef vid FOI Grindsjön, om Eroderande 

projektilers penetration, 

onsdag 19/2 inbjuder FOI Vet Umeå till lunchseminarium Röster från Sápmi – om samiska 

ungdomars situation i Norden med Hanna Outakoski, Umeå universitet, 

torsdag 27/2 berättar Sofia Hedenstierna, projektledare vid FOI Grindsjön, om Hur stort 

riskområde behövs för en rikoschetterande finkaliberprojektil? 

torsdag 20/3 årsmöte med gästtalare Sven Grahn och buffé, 

fredag 9/5 seminarium om FOI:s medverkan i Internationella Insatser med Anders Almén och 

Jan Frelin, FOI, 

Vårträff 21/5 i Umeå - ett samarrangemang med några av Försvarsmaktens kamratföreningar 

här i Umeå. Åke Sellström föreläser under rubriken Syrien och dess kemvapen, 

onsdag 24/9 Umeågruppen möts för lunch och seminarium med Yvonne Nygren: FOI:s 

inblandning i Syrienhändelserna hösten 2013, 

tisdag 14/10 seminarium om Syrienkonflikten och ISIS med Erika Holmquist, FOI, 

tisdag 28/10 seminarium om Ryssland och Arktis med Märta Carlsson, 

onsdag 19/11 FOI Vet i Umeå inbjuder till middag och seminariet Från FOA till FOI - 

personliga intryck och reflektioner med Sven-Åke Persson, 

torsdag 11/12 julkaffe med FOI GD Jan-Olof Lind. 

2013  

tisdag 5/2 seminarium om Ballistiska skydd – keramer och andra hårda material med Patrik 

Lundberg, FOI Grindsjön. Inställt p g a sjukdom. 

tisdag 19/2 I ett samarrangemang med Umeå Garnisons Veteranförening inbjöd FOI Vet i 

Umeå till ett kvällsseminarium under rubriken ”Vad gör man i ett multinationellt forensiskt 

laboratorium i Kabul, Afghanistan?” Ola Claesson, anställd vid FOI och även FOI Vet-

medlem berättade om sina erfarenheter från detta arbete. 

 

tisdag 19/3 årsmöte följt av föredraget Explosioner och försvarssystem i universum 

med Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet och tidigare 

regeringens vetenskaplige rådgivare 

torsdag 11/4 seminarium med tema Mätningar av radioaktivitet i luft, följt av besök på taket 

och dess mätstationer, 



onsdag 15/5 FOI Vet-medlemmen Tage Berglund underhöll sina kollegor i Umeå med  ord 

och bilder från en spännande resa i Nepal - mestadels på motorcykel, 

 

onsdag 18/9 FOI Vet i Umeå inbjuder till höstens första träff där Torbjörn Nylén informerar 

om "Olyckan i Fukushima och verksamheten inom RN-området vid FOI", 

måndag 18/11 extra seminarium i serien Aktuell forskning med Michael Andersson och Peter 

Sigray, båda forskare vid FOI. Tema: Ljud i havet och påverkan på det marina livet, 

tisdag 8/10 seminarium av Stephan Schwartz: "Att gilla läget - Rollspel, anpassning och 

rationalisering bland fysiker i Tredje Riket, med utblick mot det omgivande F&U, Stephan 

har ett förflutet vid FOA, KTH och CERN, Stockholms universitet, 

måndag 9/12 julkaffe med FOI GD Jan-Olof Lind. 

2012  

onsdag 7/3 seminarium i Kista, Helén Jarlsvik: MSB:s operativa uppdrag - från vulkanaska 

till den arabiska våren, 

onsdag 21/3 årsmöte och föredrag av Åke Sellström, fd C NBC-skydd FOI 4, Umeå: Mellan 

Bagdad och Bryssel- något om FOI-forskarens nya roller, 

torsdag 29/3 seminarium i FOI, Kista med Peter Nordlund: Försvarets ekonomi - nu och i 

framtiden, 

onsdag 23/5 Avdelningschefen i Umeå Mats Strömqvist informerade Umeåveteranerna om 

avdelningens verksamhet - nutid och framtid, 

onsdag 19/9 Lars O Grönstedt: Säkra gasleveranser till Europa. Talaren, som är Senior 

Adviser till Nord Streams ledningsgrupp, kommer att presentera de tekniska, juridiska, 

miljömässiga och finansiella utmaningarna för ett av Europas största infrastrukturprojekt, 

torsdag 13/12 julkaffe med FOI:s GD Jan-Olof Lind, 

måndag 17/12 seminarium vid FHS om Läget i Syrien och Libyen - Islamistisk extremism 

snarare regel än undantag med Magnus Norell vid Utrikiska Institutet (fd FOI), 

2011  

torsdag 10/2 miniseminarium i serien Aktuell forskning med tema "Arktis - en möjlig 

framtida oroshärd" med forskningsledare Niklas Granholm, FOI, 

torsdag 10/3 ” Spökskeppet”, ett pågående arkeologiskt arbete med Johan Rönnby, professor i 

Marinarkeologi vid Södertörns Högskola, 

torsdag 17/3 årsmöte med föredrag av generallöjtnant Johan Kihl: Hur man bygger ett 

försvar, Johan avser att ge oss både svenska och internationella aspekter på frågan, 

onsdag 4/5 miniseminarium om Aktuell forskning: Fel skalv kom! Den stora 

Tohokujordbävningen i Japan - vad hände och vad hade man förberett sig för? Björn Lund 

vid Svenska nationella seismiska nätet, Uppsala universitet. Lars-Erik De Geer, FOI: 

Detekterade radionuklider från Fukushima, 



fredag 13/5 Wilhelm Agrell presenterar sin bok Fredens illusioner (SvD) och debatterar med 

representanter för Försvarsanalys som inbjuder till ett lunchseminarium, 

torsdag 6/10 seminarium med Tove Gustavi, FOI, om Statistiska metoder för automatiserat 

beslutsstöd för bl a sjölägesinformation och robotstyrning, 

torsdag 3/11 seminarium om ”Den virtuella fabriken” (Simuleringssystem för 

verkstadsindustrin, CAD/CAM),  

måndag 7/11 Seminarium med Ragnar - mer info via företaget QuakeLook 

måndag 12/12 julkaffe med FOI GD Jan-Olof Lind. 

2010  

onsdag 27/1 miniseminarium med Martin Holmberg: Forskarskolan Forum Securitatis, 

tisdag 16/2 miniseminarium 

torsdag 18/3 Årsmöte, följt av seminarium av Jan Leijonhielm, FOI om Rysslands osäkra 

framtid - nya hotbilder, 

onsdag 21/4 seminarium kring boken ”Svenskt pansar” på Försvarshögskolan, 

torsdag 20/5 FOI Vet 20-årsjubileum, seminariedag och jubileumsmiddag fredag 21/5 på 

K1s mäss, 

14/9 Miniseminarium med Lars-Erik De Geer: om Tjernobylolyckan i sin serie om Äventyr i 

tjänsten, Ubåt- och Cesium-137, 

tisdag 12/10 Sanningen om ubåtsfrågan, seminarium med f d ÖB Bengt Gustafsson,  

1/12 julkaffe med FOI GD Jan-Olof Lind, 

2/12 aktuell forskning om Internationell klimatforskning och Stockholmsinitiativet med 

docent Göran Ahlgren. 

 

 


