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HÖSTENS MÖTEN

Det är nu dags för höstens andra möte. 
Turen har nu kommit till Militärbrev med 

svarsmärke typ 3. 
Mötestiden är som vanligt den första 
ondagen i månaden kl 18.30 på Postmu-
seum. Kom gärna och hälsa på oss.
Tanken är att vi varje höst och vår skall 
behandla en militärbrevstyp.
Mötet i november ägnas åt MU1 och 
MU2.
För hela mötesprogrammet se vår hem-
sida.  ◊

CeMas
CEMAS är ett samarbete mellan Statens 
maritima museer (SMM) och Stockholms 
universitet och tillhör organisatoriskt His-
toriska institutionen.
Dess styrelse består av sex ledamöter med 
förre finansministern Allan Larsson som 
ordförande.
CEMAS bidrar bland annat till att stödja 
universitetet att nå utanför den akademis-
ka världen genom att delta i museernas ut-
åtriktade verksamhet.

Interiörbild från Regalskeppet Vasa

I statens maritima museer ingår Vasamu-
seet, Sjöhistoriska museet och Marinmu-

seet i Karlskrona. (Forts. på nästa sida)

Sjöhistorisk museet

"Navigare Necesse est, 
sed vivere NoN Necesse 

est!"

http://twitter.com/posthistoria
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CEMAS står för Centrum för maritima 
studier.

Den tredje september höll CEMAS stort 
invigningskalas på Vasamuseet. Fältpos-
tens mingelredaktör fanns naturligtvis på 
plats.
CEMAS har ingen egen hemsida utan finns 
på Stockholms universitets hemsida för 
Historiska institutionen.

CEMAS bedriver också det Maritima Se-
minariet. Det ges i samarbete mellan CE-

MAS vid Stockholms universitet, marin- 
arkeologiska forskningsinstitutet MARIS 
vid Södertörns högskola och SMM.
För program se hemsidan.  ◊

redaktörens Boktips

Denna bok har alla politiska kommenta-
torer kastat sig över. På författarern tycks 
det dock mest ha kastats "ruttna tomater". 

Tony Blair har som bekannt tvingats in-
ställa många planerade boksigneringar. 
Hans beslut att gå in i Irak delade nationen 
och har lett till demonstrationer när han 
skulle signera sin bok.
Oavsettt hur man nu ser på hans poli-
tiska gärning är detta obligatorisk läsning 
för alla som intresserar sig för modern his-
toria. Blairs skildring är inte kronologisk 
utan tematisk. Han behandlar princess 
Diana, Kosovo, 9/11, Iraq etc.

"On 2 May 1997, I walked into Dow-
ning Street as prime 
minister for the first 
time. I had never held 
office, not even as the 
most junior of junior 
ministers. It was my 
first and only job in go-
vernment." ◊

http://twitter.com/posthistoria
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14552
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14552
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skåneland

Frimärksutställning Skåneland invigdes av Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson. 
Richard Bodin visar här sitt exponat över svensk militärposthistoria. (Foto: Per Bunnstad).
För övrig information om Skåneland hänvisas till Sveriges Filatelistförbunds hemsida. ◊

Mer att läsa

Tidskrift i Sjöväsendet har nyss utkom-
mit med nummer 3 (utges av Kungl. Ör-
logsmannasällskapet). Numret innehåller 
många intressanta artiklar, men jag tar 
bara upp ta två av dem.

Vad gjorde de här? Personliga 
reflexioner om den främmande 
undervattensverksamheten av 
överstelöjtnant Per Andersson

Författaren har under flera år varit verk-
sam inom underrättelseområdet. Det är 
hans egna slutsatser och uppfattningar 
som framförs, vilka inte behöver återspegla 
Försvarsmaktens hållning. 

Den andra artikeln är skriven av Flot-
tiljamiral Jan Thörnqvist och behandlar 
hans tid som chef för EU:s "Operation 
Atalanta". Amiralen är hitintills den ende 
svensk som haft rollen som Force Com-
mander för en EU-styrka, EUNAVFOR 
(Task Force 465). Styrkans uppgift är att 
skydda sjöfarten i Indiska Oceanien och 
Adenviken.
"I bland har man tvätt-
stugan.....som t.ex. i 
förrgår då jag tvättade 
min overall tillsam-
mans med min mobil-
telefon och det tålde 
den sistnämnda inte 
alls - konstigt! -det var 
ju kulörtvätt 40 grader 

http://twitter.com/posthistoria
http://www.sff.nu
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och jag körde ju den i torktumlaren efter 
tvätten?! Det är ingen kvalité på svenska 
grejer längre..."

Amiralen får också träffa Kung Neptun 
under sin resa. Artikeln rekommenderas 
varmt till samlare av svensk "militärpost" i 
utlandet. ◊

Vår norska broderförening Krigs- og 
feltpostforeningen (KFF) har i senaste 
nummer av Tidskrift for Krigs- og Felt-
post en artikel av Alan L. Totten som kan 
vara av intresse även för oss i Sverige:
Scandinavian Mail Intercepted during 
WWI. ◊

Höstens nummer av MPT är i faggorna 
om det inte redan anlänt när ni läser detta. 
För nya läsare kommer vi att erbjuda ett 
paketpris innehållande numret + medlem-
skap. Håll utkik på vår hemsida.

Månadens objekt finns som vanligt på 
hemsidan. I oktober kommer vi att vara 
lite fyrkantiga.

Detta nummer av Nyhetsbrevet fick lite 
marin slagsida, men jag 
hoppas att Ni inte blev 
alltför sjösjuka.
Skicka gärna bidrag 
och evenemangstips till 
redaktören.

Gunnar Zetterman
Redaktör

"klippning av CeMas invigningsBand"
Personerna på bilden är, från vänster: Robert Olsson (överintendent vid Statens ma-
ritima museer), Kåre Bremer (rektor vid Stockholms universitet), Allan Larsson (CE-
MAS styrelseordförande) och Marika Hedin (museichef Vasamuseet). (Foto: Anneli 
Karlsson, Statens maritima museer)

http://twitter.com/posthistoria
http://www.smps.se/member/monthly_object.php

