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Välkomna till SmPS:S nya nyhetSbreV!

Årsmöte

Nu på onsdag den 7 april äger Sällskapets årsmöte rum. Inga motioner eller frågor har 
kommit in. Däremot har styrelsen lagt ett förslag till nya stadgar, som distribuerades 

med det senaste numret av MPT.
Efter årsmötesförhandlingarna ägnas mötet åt “Weserübung”.

Nytt nummer av MPT ute

Nummer 67 har nyligen lämnat pressarna. Varför inte 
passa på att utnyttja något av våra extraerbjudanden 

som finns på sidan 
www.smps.se/society/mpt_67.php

Under april erbjuder vi numret antingen till reducerat pris 
eller i kombination med medlemsskap i SMPS.

Nordia

Under Nordia kommer SMPS att tillsammans med SSPD deltaga i ett Posthistorisk 
möte med deltagare från våra grannländer. Läs mera på Anslagstavlan. 

Fältpräster i Finland - Hjälp önskas

Eric Björklund, en välkänd författare av böcker om Finland under det andra 
världskriget, har påbörjat ett nytt bokprojekt. Denna gång om fältpräster vid de 

svensktalande förbanden och för de svenska frivilliga.
Eric vill gärna komma i kontakt med er som kan bidra med brev, fotografier, minnen 
eller annat som kan vara av intresse.
Se även Erics hemsida www.petsamo.se eller ring 08 - 590 731 64.
Det går också bra att mejla till förnamn.efternam@infobank.se

http://www.smps.se/society/mpt_67.php
http://www.smps.se/anslagstavlan.php
http://www.petsamo.se
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Som synes 
har nu 

Nyhetsbrevet 
fått en ny form. 
Anledningen är 
dels att redaktö-
ren tröttnat på 
knacka html-kod, 
men framför allt 
en önskan om 
att skapa en ny 
plattform som 
gör det möjligt 
att utveckla och 
förbättra brevet.

Det kommer 
troligen 

behövas ett antal 
brev innan det 
nya formatet   
“satt sig”.  Rom 
bygdes inte på en 
dag.

Jag ber därför 
läsekretsen 

om överseende 
med att layouten 
emellanåt kom-
mer att se lite 
amatörmässig ut.

PS “Fältposten” 
får tillsvidare 
fungera som ar-
betsnamn på 
brevet tills någon 
föreslår något 
bättre.

Redaktörens boktips
Bataljon Sederholm
Evakueringen av Karelen i mars 1940
Björklund, Eric

Efter Vinterkrigets slut 1940 fick Finland bara några dagar 
på sig att evakuera de områden,

som skull avträdas till Sovjetunionen. Sveriges regering beslöt 
då att en svensk styrka skulle bistå finnarna.
En bataljon under ledning av major Sederholm sattes upp och skickades 
omedelbart till Finland.

Denna i stort sett helt okända operation skildras i Björklunds bok. Boken 
beställes enklast från författarens hemsida www.petsamo.se.

Månadens objekt

Månadens uppdateringar av hemsidan

Hemsidan har genomgått en mindre “redesign”. Avsikten är att på ett bättre 
sätt presentera vår tidskrift MPT, och i andra hand att lyfta fram våra 

medlemmars småannonser.

Anslagstavlan

En storstädning har gjorts. Det fanns för många inslag som passerat “Bäst före 
datum”.

http://www.petsamo.se
http://www.smps.se/member/monthly_object.php
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Skånes försvar under 100 år, Spår av ett försvar

Nedanstånde förfrågan har inkommit till redaktören. Om någon kan hjälpa till var god och
kontakta Leif Högberg direkt.

Arbetar med en bok om det skånska förrsvaret under 100 år under arbetsnamnet Om kriget kom..
(Spår av ett försvar) Boken bygger på minnen, lämningar och sådant som är kvar i vår omgivningen.
En del av detta är samlarsakerna (uniformer, vapen, bilder, böcker mm) där jag till min förtjusning upptäckte
er sida med militärpost. Skulle på något sätt vilja ha med detta på ett hörn bland \”spåren \”.
Finns det någon samlare som koncentrerat sig på Skåne, eller kanske någon samlare som har ett skånskt
material. Skulle vilja lite bakgrundshistoria samt lite bildmaterial av olika objekt om det var möjligt.
Tack på förhand (min hemsida www.bunker.nu)
Leif Högberg
0411 434 33, 0708 310 313
info@bunker.nu

Kalendarium
April

Onsdag 7 april:   SMPS möte:     Årsmöte + Weserübung
Torsdagen 8 april:   För. Islandssamlarna (Stockholm) möte
Onsdag 14 april:   SSPD Medlemsmöte
Torsdagen 15 april:   Islandsklubben i Göteborg möte
Tisdag 20 april:   SSPD (Malmö) Medlemsmöte
Onsdag 24 april:   Hembygdsfilatelisterna möte

Maj
Onsdag 5 maj:   SMPS möte:     Koreakriget (Tegelbacken)
Torsdagen 20 maj:   Islandsklubben i Göteborg möte
28-30 maj:    NORDIA

Juni
Onsdag 2 juni:   SMPS möte:     Vårens fynd (Tegelbacken)

Hösten
Onsdag 1 september:  SMPS (extra års-)möte:   ONUC
Onsdag 6 oktober:   SMPS möte: M3 och krigsutbrottet
Onsdag 3 november:  SMPS möte: MU1 och MU2
Lördag 6 november:  Vasamuseet    Gustav II Adolf seminarium 
Lördag 13 november:  Arkivens Dag


