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SMPS håller skriftlig Anbudsauktion 
för våra medlemmar. Sista dag för bud är 
söndagen den 1 maj 2011.
Eftersom auktionen endast är öppen för 
våra medlemmar har vi nu ett extraerbju-
dande för nya medlemmar.
Läs mera på vår hemsida:
http://www.smps.se/society/memberin-

fo.php

Auktionslistan finns på vår hemsida:

http://www.smps.se/pdf/auk-
tion_2011-05-01.pdf
 ◊

Skriftlig AnbudSAuktion

MedleMSMöte

Nästa möte äger rum onsdagen den 2 
mars kl 18.30 på Postmuseum. Tema för 
dagen är Barbarossa. Barbarossa, rödskägg 
italienska, var den tysk-romerske kejsaren 
Fredrik I:s öknamn. Fredrik I deltog i två 
korståg till det heliga landet på 1100-ta-
let. År 1941 ägde ett annat korståg rum, 
det mot bolsjevismen, enligt propagandan. 
Detta korståg hade kodnamnet operation 
Barbarossa! ◊

bloggtipS!

Det finns 2 personer som brukar blogga 
initierat om Sveriges försvar:

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/

http://chefsingenjoren.blogspot.com/  
 

 

Aktuell länk 

http://english.aljazeera.net/watch_now/

http://www.smps.se/society/memberinfo.php
http://www.smps.se/society/memberinfo.php
http://www.smps.se/pdf/auktion_2011-05-01.pdf
http://www.smps.se/pdf/auktion_2011-05-01.pdf
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/
http://chefsingenjoren.blogspot.com/
http://english.aljazeera.net/watch_now/


Fältposten

2(3)

Fältposten

läSttipS!

How wars end

wHy we always FigHt tHe last Battle

a History oF aMerican intervention FroM world 
war i to aFgHanistan

gideon rose

Litteraturen om bakgrunden till konflikter som 
leder till krig är mycket omfattande. Bara böckerna 
om Första världskriget torde fylla åtskilliga 
hyllkilometer.

Däremot böcker om hur man avslutar/vinner ett 
krig är nästan obefintliga.

Gideon Rose är redaktör på Foreign Affairs, har en 
Ph. D. från Harvard, har undervisat på Princeton 
och Columbia mm.

Boken går igenom hur dessa krig ”avslutats”. Den 
röda tråden är att krigsmakten i första hand är 
utbildad för att besegra motståndaren och att man 
har saknat en strategi för att avsluta konflikterna. 
Krigen har tagit alla resurser i anspråk så man har 
inte ”orkat” planera för krigssluten. När krigen väl 
tagit slut har man tvingats till ad hoc lösningar 

för att lösa akuta problem. Oenighet mellan 
segrarmakterna och byråkrati har också förvärrat 
situationen.

Denna bok kommer med stor sannalikhet att 
hamna på många universitets litteraturlistor i äm-
net Internationella relationer.

Även om boken är akademisk är den lättläst om 
man hoppar över notapparaten!

oBaMa’s war

tHe inside History

BoB woodward

Bob Woodward är reporter på Washington Post 
och har vunnit Pulitzerpriset två gånger, först för 
Watergate och sedan för 9/11 (terrorattacken mot 
World Trade Center).

Obama ärvde detta krig av George W Bush men 
sedan Obama fattat flera strategiska beslut angåen-
de kriget brukar man nu kalla det för Obamas krig.

Woodward ger genom djupinterjuver och pri-
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märkällor en skildring hur Obama valde sina 
nyckelpersoner inom de olika säkerhetsorganen, 
Pentagon och Vita huset. Vilka analyser han lät 
genomföra innan han hösten 2009 beslutade om 
ökade truppinsatser i Afghanistan (the surge).

När man läser boken får man intrycket att Oba-
mas vicepresident, civila och militära rådgivare, 
försvarsministern samt Pentagon tycks ha väldigt 
olika åsikter om vilken strategi som skall användas.

Lämpligen läser man först boken av Rose och se-
dan Woodward. Frågorna man sedan ställer sig är 
har Obama lärt något av historien eller begår han 
samma misstag som Rose skildra i sin bok.

En fråga åtminstone undertecknad ställer sig efter 
att ha läst dessa böcker är: Har vår Regering och 
vårt Försvar någon egen genomtänkt strategi eller 
har man i solidaritetens namn bara hoppat på tå-
get och låter andra styra. Privat lär general David 
Petraeus ha sagt: ”I don’t think you win this war. I 
think you keep fighting....This is the kind of fight 
we’re in for the rest of our lives and probably our 
kids’ lives”.

att Bo granne Med ondskan

sveriges FörHållande till nazisMen, 
nazityskland ocH Förintelsen

klas åMark

År 2000 gav dåvarande statsministern Göran Pers-

son Humanistiska-samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådet i uppdrag att genomföra ett forsknings-
program om Sveriges förhållande till nazismen, 
Nazityskland och Förintelsen.

Professor Klas Åmark har nu gjort en syntes om 
vad forskarna kom fram till. en nätt liten ”tegel-
sten” på drygt 700 sidor. ◊

i näStA nuMMer Av fältpoSten

known and Unknown. ◊

P r e n u m e r a t i o n  p å 
Fältposten erhålles enklast 
med att skicka ett mejl till 
faltposten@smps.se ◊

Eventuella åsikter i artiklar-
na står endast för författarna 
och inte för SMPS.

Gunnar, Chefredaktör

MånAdenS objekt

Som vanligt finns månadens objekt på sidan:
http://www.smps.se/member/monthly_object.php

http://www.smps.se/member/monthly_object.php

