
Friends Arena och ABBA-museet 
 

En vacker novemberdag, den 25, reste 57 medlemmar med buss till den goda 

staden Solna för att besöka Friends Arena, den nybyggda anläggningen som nu 

ersätter Råsunda fotbollsstadion. Resekommittén hade arrangerat resan och 

Lars-Erik Öman var reseledare.  

Kring arenan pågår stora bygg-

nadsarbeten för att färdigställa 

den nya Arenastaden som 2015 

skall vara klart som ett affärs-

centrum.  

 

Friends Arena stod färdigt i oktober 2012 och sällskapet togs nu emot av gui-

derna Susanne och Sara. Det är ju fråga om en häftig anläggning som kan ta  

emot 50 000 åskådare 

vid fotboll och ytterli-

gare 15 000 vid t.ex. 

konserter. ”Jumbotro-

nen”, den fyrsidiga TV-

skärmen under taket 

mäter hela 65 m2. Ta-

ket är för övrigt öpp-

ningsbart med två pa-

neler, men dessa får 

man inte manövrera 

med publik inne på 

arenan. ”Banans” be-

läggning kan varieras med gräs, grus, is och parkett som nu var på väg att tas 

bort efter helgens konsert. 

SPF-arna visades runt i byggnaden och fick se faciliteterna för fotbollslagen 

med omklädningsrum, doping kontroll, uppvärmning, massage, medicinsk behand-



ling etc. Alla skyltar är på engelska. Vidare fick resenärerna se logerna som är 

högst upp på läktaren.  Där kunde man konstatera att anläggningen verkligen är 

gigantisk. På väg tillbaka fick vi en titt in i bankettsalen som rymmer ca 1800 

personer. 

 

Efter en verkligt intressant rundtur var det tid att embarkera bussen för vi-

dare färd in till Stockholm och en präktig lunch på Filmhuset vid Gärdet. 

Nästa begivenhet var det som officiellt heter ”ABBA the museum”, ute på 

Djurgården. Museet öppnades i maj i år efter flera års planering, och där ingår 

även The Swedish Music Hall of Fame med Svenska populärmusikens historia, 

vars samlingar omfattar populärmusik från 1920-talet fram till idag.  

 

 

 

 

 

 

Gruppen ABBA gjorde ju en fantastisk internationell karriär. Den bidades 1970 

(som Festfolket) och bestod av Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog samt Benny 

Andersson och Anni-Frid Lyngstad. 1983 upplöstes gruppen. Museet, som har 

mycket elektroniska hjälpmedel, visar detaljerat hur gruppen arbetade med 

Bakrunden till arenans namn 



klipp från alla stora konserter jorden runt. Man visar även intervjuer med per-

soner som stod bakom gruppen som bl.a. managern Stickan Andersson 

 

Hela historien med ABBA var ju ett stort äventyr som egentligen pågår fortfa-

rande. Musiken lever faktiskt kvar och man kan höra en och annan ABBA-låt då 

och då ute i stora världen. Tiden gick fort och snart måste bussen äntras för 

hemresan som gick utan problem trots att det var rusningstid på Stockholms 

utfarter. Under återfärden till Bålsta applåderades resekommittén för ännu en 

bra utfärd och chauffören Anders för god styrning.  
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