
Fältposten

1(4)

Ordförande:

Jan-ove Brandt

08 - 85 48 98

Fältposten
Onsdag 27 april 2011

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_32.pdf

sM
p

s 
- s

ve
r

ig
es

 M
il

it
ä

r
p

o
st

sä
ll

sk
a

p

Nummer

32

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

SäSongenS SiStA möte

tid: onSdAg 4 mAj kl. 18.30

PlAtS: ”tegelbAcken”

Säsongens sista möte äger rum onsdagen den 4 maj kl. 18.30. Eftersom postmuseum då 
har övergått till ”sommartid” träffas vi på ”Tegelbacken” som vanligt. 
Ämne för dagen är då MkB 1 och MbK 1 & 2!

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
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Försvaret och det Kalla kriget (FOKK) är ett 
forskningsprojekt som bedrivs gemensamt av För-
svarshögskolan, Kungliga Krigsvetenskapsakade-
min och Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Projektet har hittills publicerat knappt 30 skrifter 
(böcker, antologier mm).

I serien ingår Mikael Holmströms just publice-
rade magnum opus:

den dolda alliansen

sveriges HeMliga nato-FörBindelser

Holmström är sedan 2007 ordinarie ledamot av 

Kungliga Krigsvetenskapsakademin, tidigare re-
porter på Ny Teknik, numera försvarsreporter på 
Svenska Dagbladet.

Författaren har arbetat med denna bok i över åtta 
år.

”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” 
var formeln som det svenska folket ”hjärntvätta-
des” med under det Kalla kriget. Holmström be-
rättar hur det i verkligen var.

Denna bok är obligatorisk läsning för alla som är 
intresserade av det Kalla krigets historia och/eller 
hur de svenska politikerna förde det svenska fol-
ket bakom ljuset. Ingen i Washington eller Moskva 
trodde på svensk neutralitet om Ragnarök skulle 
bryta ut. Gynnade detta verkligen vår säkerhetspo-
litik?

Läs boken och döm själv om våra politiker gjorde 
rätt!

I FOKK:s serie ingår också en antologi om Svens-
ka kärnvapen (Red. Kent Zetterberg), med bidrag 

litterAtur för hängmAttAn eller regnigA dAgAr
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av Nils Gyldén, Lars Ulfving och Jan Thörnqvist. 
Gyldén diskuterar kopplingarna till den civila 
kärnenergiutbyggnaden (Niels Bohr, de svenska 
kärnvapenplanerna och kopplingarna till den civi-
lia kärenergiutbygganden). Ulfving berättar varför 
det aldrig blev någon svensk bomb (Varför blev det 
ingen svensk atombomb?). Thörnqvist behandlar 
den militära debatten (Den öppna och den slutna 
militära debatten i Sverige om taktisk och operativ 
anpassning av försvaret mot kärnvapen, 1954 till 
1965).

(Svenska kärnvapen? En antologi uppsatser kring 
frågan om svenska taktiska kärnvapen under 
Kalla Kriget. FOKK Nr. 25)

Evabritta Wallberg har gett ut förre överbefälha-
varen Lennart Ljungs tjänstedagböcker i två delar 
(1978-1983 och 1984-1986). Kungliga Samfundet 
för utgivande av handskrifter rörande Skandina-

viens historia, volym 31 och 32,

Under Ljungs tid grundstötte ubåten S 3631 i 
Karlskrona skärgård. JAS 39 Gripen anskaffades, 
fem regeringsombildningar mm.
Boken kan läsas som komplement till Holm-
ströms ovan nämnda bok.

För de av er som vill ha något mera lättsmält re-
kommenderar jag Knut Ståhlbergs bok: Två kära 
ovänner - Churchill och de Gaulle.

Ståhlberg var under ett tjugotal år Sveriges Radios 
Frankrikekorrespondent. Själv minns jag honom 
ivrigt gestikulerande kommentera president de 
Gaulles senaste politiska piruetter i TV-nyheterna.

Det här är spännande läsning om hur två giganter 
med starka viljor i bland frontalkrockar trots att 
man i grund och botten har samma slutmål. Det 
hela underlättas inte heller av att president Roose-

1 Vanligtvis kallad U 137
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velt avskydde de Gaulle och hade egna planer för 
efterkrigstidens Frankrike. Dessvärre var nog Roo-

sevelt planer för efterkrigstidens Europa ganska 
naiva. ¤

Prenumeration på Fältposten erhålles enklast 
med att skicka ett mejl till faltposten@smps.se ◊

Nästa nummer av Fältposten beräknas utkomma 
omkring den 30 maj. ◊

Eventuella åsikter i artiklarna står endast för för-
fattarna och inte för SMPS.

Gunnar, Chefredaktör

månAdenS objekt

Månadens objekt finns som 
vanligt på vår hemsida

http://www.smps.se/mem-
ber/monthly_object.php  
 ¤

Månadens objekt för maj

glöM inte att skicka in dina Bud!

oM du inte redan är MedleM så Fixar vi 
det nästa Månad

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

