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Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den 2 februari 
kl 18.30 på Postmuseum. Tema för kväl-
len är 

VietNam- FraNsk koloNi, kriget mm

Även icke medlemmar är välkomna! ◊

Postmuseums bibliotek.

Biblioteket har från 1 januari 2011 nya 
öppettider.
Tisdag-fredag  12-16
Onsdag  12-19 
(september-april)
Lördag-söndag stängt!! ◊

redaktöreNs boktiPs mm!

100 Ting - Objects
Ur samlingarna - From our Collections
Sjöhistorisk årsbok 2010-2011
Redaktör: Maria Dalhed och Ulrik Djerw

Denna årsbok är utgiven av Föreningen 
Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm och 
består av 100 föremål ur Sjöhistoriska 
museets samlingar. Samlingarna består av 
föremål, arkivalier, fotografier och böcker 
från Sveriges maritima historia.
En redaktionsgrupp har försökt välja ut 
100 bilder som visar den fantastiska bredd 
dessa samlingar representerar.
Här finns både fest (matrosbal) och tra-
gedi (Estonias bogvisir) förväntade saker 

(båtmodeller) och oväntade saker (nap-
par).
Det här är en bok man antingen läser från 
pärm till pärm eller avnjuter i små doser, 
några sidor här och där på måfå. Boken 
lämpar sig också väl som present till ma-
rinintresserade vänner, även i utlandet 
eftersom den är tvåspråkig (svenska/eng-
elska).
Som medlem i Föreningen Sveriges Sjö-
fartsmuseum i Stockholm får man:
* Fri entré till Sjöhistoriska museet, 
Vasamuseet och Museifartygen samt Ma-
rinmuseum i Karlskrona
* Årsboken
* Inbjudan till vernissager och spe-
cialarrangemang
* 10 procent rabatt i museibutikerna

Medlemsavgiften är bara 200 kr/
kalenderår.
(Entréavgiften på Vasamuseet är 110 kr 
för vuxna!)

Se även bilderna på nästa sida.

mer att läsa

Sveriges deltagande i 
Afghanistan är ju ett  
omdebatterat ämne. 
Även om nu Riksda-
gen har beslutat om 
forsatt svenskt delta-
gande (forts å sid 3)
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VimmelredaktöreN

releaseParty

När Årsboken släpptes var det stort releaseparty 
på Sjöhistoriska Museet. Redaktionsgruppen 
berättade om sina favoritföremål och diverse 
föremål hade hämtats upp från museets förråd.

Museichefen med nya årsboken framför Amphions 
akterspegel

Pinnkompass (S 8) – en skiva där man noterade 
styrda kurser och seglad distans under en vakt

Av fartygsmodellerna hade man hämtat upp en 
riktig raritet (Ö 3). En modell daterad till 1600-talets 

mitt. Den är en av de äldsta fartygsmodellerna i 
världen.

Modell av örlogsskepp (Ö 3)
 ◊

öPPeN FöreläsNiNg

Försvarshögskolan (FHS) håller ibland öppna 
föreläsningar. Den 25 januari föreläste Jacob West-
berg om ”Sveriges vägval - om en säkerhetspolitik 
i förändring”. Westberg är sedan 2008 verksam 
vid Institutionen för säkerhet och strategi på FHS 
och aktuell med boken ”Svensk neutralitetspolitik” 
som utkom 2010.
Föreläsningen spelades in och finns på FHS hem-
sida.

Jacob Westberg, Försvarshögskolan  ◊
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Forts från sid 1

i ISAF så har det skrivit ganska lite i svenska media 
om hur konflikten ska få en lösning. 

I The New York Review of Books ( January 13 
- February 9, 2011, Volume LVIII, Number 1) 
har Ahemd Rashid skrivit artikeln ”The Way Out 
of Afghanistan”. Rashid, som bor i Lahore, är en 
internationellt välkänd expert på Afghanistan och 
Pakistan och författare till ” Descent into Chaos: 
The United states and the Failure of Nation 
Building in Pakistan, Afghanistan, and Central 
Asia” samt ”Taliban”. En uppdaterad version av 
den senare boken publicerades i april. 

Rashid tar upp svagheterna i NATO:s strategi, lo-
kala problem som korruption, det misslyckade pre-
sidentvalet mm. Även om Rashid bilds är ganska 
mörk skissar han på hur en lösning för att få slut 
på striderna skulle kunna se ut och som innefattar 
även Talibanerna.

¤

I Foreign Affairs senaste nummer (January/
February 2011) finns också två intressanta artiklar.

Plan B in Afghanistan - Why De Facto Partition 
Is the Least Bad Option av Robert D. Blackwill1 .

1 Blackwill är verksam vid Council of Foreign 
Relations och har bland annat varit ambassadör i 
Indien.

Blackwill hävdar att nuvarande policy inte kom-
mer att inom överskådlig tid leda till någon lösning 
utan förordar en ”delning” där talibanerna skulle 
tillåtas ta över de sydöstra delarna. Författaren me-
nar att alla andra alternativ är värre.

Finish the Job - How the War in Afghanistan Can 
Be Won av Paul D. Miller2 .

Miller å andra sidan hävdar att det gått bättre än 
vad de flesta tror med tanke på utgångspunkten.
2001 var Afghanistan världens mest misslyckade 
stat, ”failed state”, men att sedan dess har hänt väl-
digt mycket positivt.

Både The New York Review of Books and Foreign 
Affairs brukar finnas som lösnummer hos välsorte-
rade tidningsaffärer. Bägge organen brukar bjuda 
på mycket intressant läsning.

¤

Council on Foreign Relations har sponsrat en stu-
die om ”U.S. Strategy for Pakistan and Afghanis-
tan”. Studien har gjorts av förre Deputy Secretary 
of State Richard L. Armitage et al.

Read and download the full report at 
www.cfr.org/pakistan_afghanistan_task_force. ◊

2 Miller är Assistan Professor of International 
Studies vid National Defense University.

måNadeNs objekt

Läs mer på vår hem-
sida:
http://www.smps.se/

member/monthly_ob-
ject.php

Webmaster söker bilder för Månadens objekt! ◊

mPt

Redaktören söker bidrag till kommande nummer 
av MPT!

Med tanke på halkan: Festina lente!
Gunnar (Editor in chief )
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