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VÅRENS MÖTESPROGRAM

Januari 12 M4 
Februari 2 Vietnam -Fransk koloni, kriget mm
Mars 2 Barbarossa
April 6 Årsmöte + vinterns fynd
Maj 4  MkB1 och MbK1 & 2

Mötena äger som vanligt rum på Postmuseum, Forskarrummet plan 2, klockan 18.30, 
med undantag för majmötet som sker på Tegelbacken.

(Med reservation för ändringar.) OBS inget möte i juni på grund av helgen Kristi him-
melsfärd! ◊

RedaktöRens lästips!

President Bush har liksom Tony Blair (se 
Fältposten nr 25) skrivit memoarer. Bush 
har istället för att ge en kronologisk skildring 
valt att skriva om ett antal händelser där han 
tvingats fatta viktiga beslut. Här behandlas 
naturligtvis 9/11, Afghanistan, Irak, men 
även Bush ”alkoholproblem”.

En sådan här bok bör naturligtvis läsa med 
viss skepsis. Det ligger väl i den mänskliga 
naturen att man vill framställa sig själv i så 
positiv dager som möjligt.
Boken har fått blandad kritik. Flera re-
censenter menar att Bush ”minnesbilder” 
i flera fall inte stämmer med verklighet 
(bland annat förspelet till Irakkriget).
Jag tycker ändå att boken är läsvärd ef-
tersom den ger en god bild på vilka svåra 
beslut en president kan tvingas fatta, ofta 
i helt andra frågor än han gått till val på.
Mamma och pappa Bush tycker dock att 
boken är bra. Se íntervju på FoxNews.
Boken är lättläst och i bland ganska rolig:
”Dad excelled in the classroom, gradua-
ting Phi Beta Kappa in just two and a half 
years. I attended his commencement in 
Mother’s arms, dozing through much of 
the ceremony. It wouldn’t be the last time 
I slept through a Yale lecture”. ◊
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http://www.smps.se/newsletter/nr_25.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lpjW8aw0fhI
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