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Grand Prix National

Ordförande:
Jan-Ove Brandt

Vår medlem Richard Bodin fick Grand Prix
National för sin samling ”Swedish Militaries
and Volonteers in War, Campaigns or in Active
Service Abroad 16:th Century – 1919” på
Nordia 2010.
Vår tidskrift Militärpostal Tidskrift fick
en silvermedalj. Hela prislistan finns på
Förbundets hemsida.
◊

Månadens objek
Månadens objekt finns som vanlig på sidan
http://www.smps.se/member/monthly_object.php
September månads objekt är Egypti mörker!

Redaktörens boktips
Sanningen om UBÅTSFRÅGAN
Ett försök till analys
Bengt Gustafsson
Santérus 2010
Förre ÖB Bengt Gustafsson har skrivit en av årets
mest intressanta böcker. Gustafsson har försökt
att förutsättningslöst pröva vilka som kunnat ligga
bakom eventuella ubåtskränkningar.
Han går igenom tänkbara stater, vilka tekniska
och personella möjligheter de har haft till sitt förfogande.
Gustafsson skriver också om Sveriges ”inofficiella” NATO-samarbete. Detta samarbete tycks till
stor del skett ”bakom ryggen” på ÖB. Både flygvapnet och flottan hade mycket goda kontakter
med sina NATO-partners.
Naturligtvis kan inte Gustafsson ge de defe-

nitiva svaren. Det
kräver tillgång till
utländska arkiv
som fortfarande
är stängda och
dessutom kanske
rensade.
◊
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Några bilder ur redaktörens semesteralbum
Robotbåten R142 Ystad

Med anledning av kronprinsessan Victorias
bröllop låg robobåten Ystad förtöjd bakom
Vasamuséet under sommaren. Normalt ligger hon på Gålö, f.d. örlogsbasen.
Läs mera på www.robotbatar.se

Allsång på Skansen
Allsång på Skansen kan ju tyckas vara lite malplacerat i
detta organ, men Linda Sundblad är Fältartist. Linda har
tidigare uppträtt för våra soldater i Kosovo och i september
åker hon till Afghanistan.
(Bilden är tagen under eftermiddagens repetition)
Chopin
maraton
I år skulle Chopin ha fyllt
200 år. Detta firade P2
med ett Chopinmaraton.
19 pianister spelade Chopin i 12 timmar i Grünewaldsalen i Stockholms
(forts å nästa sida)
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Konserthus.
Bengt-Åke Lundin som interjuvades av

twitter
Sociala medier spelar idag en allt större
roll både när det gäller marknadsföring och
opinionsbildning.
På försök kommer jag därför att twittra lite
under hösten. twitter är en mikroblog. Med
dess hjälp är det möjligt att snabbt sprida
information.
Man behöver inte vara ansluten för att

Lisa Wall framförde Chopins etyder. Etyd
op 10 nr 12, ”Revolutionsetyden” är redaktörens favorit!		
◊
läsa informationen, men det är ett krav
om man vill ”kommentera” inläggen.
Tanken är att snabbt kunna ge infomation om vad som händer inom SMPS och
eventuellt annat som kan var av intresse
inom vårt ämnesområd.
Min twitter adress är
twitter.com/posthistoria
◊

SMPS:s höstmöten
Onsdagen den 1 september drar vi igång höstens möten igen. Som vanligt gäller första
onsdagen i varje månad (undantaget helger). Mötestiden är 18.30, platsen är Postmuseum.
Även icke medlemmar är välkomna att komma och hälsa på oss.
Tema för det första mötet är ONUC, dvs FN-insatsen i Kongo.
Militärbrev med Svarsmärke typ 3 och krigsutbrotten avhandlas den 6 oktober. För hela
höstens program se vår hemsida www.smps.se

Specialerbjudanden
Bli medlem i SMPS och få både nr 67 och nr 68 (kommer i höst) för endast 199 kronor.
(Ordinarie medlemsavgift är för närvande 250 kronor.)
I medlemskapet ingår förutom sällskapets tidskrift
även tillgång till våra auktioner, annonssidor, rabatt på
litteratur mm.
Sätt in 199 kronor på PlusGiro 27809-3. Märk talongen: MPT Nr. 67 + medlemsskap!
(Glöm inte att ange namn och
Nummer
adress!)
D etta erbjudande
(2010-08-31)

Ordförande:

Redaktör: Gunnar Zetterman
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gäller till och med den sista augusti

2010
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