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I förra numret av detta blad skrev jag om att Armén köpte sin första fältradio m/17 från 
Tyskland under första världskriget. Även under andra världskriget kunde Armén köpa 
krigsmateriel från Tyskland. Det som intresserar oss är givetvis signalmateriel. Teleseum har i 
sina samlingar följande, från Tyskland inköpta apparater.

15 W bärbar radio m/39          Hellskrivapparat           Mottagare m/42 C            

Jag har som tekniker utbildats på dem alla tre vid Arméns Signalskola 1955  – 1957

15 W Br m/39 

 Radion betjänades av en radiocykelgrupp 15 W, som bestod av två man på tandemcykel med 
släpkärra eller cykelbår och ingick i: 
Högkvarterets radiokompani, Arméfördelningarnas fördelningsstationskompani och 
Bodens fästnings 1. och 3. Fästningssignalkompanier

Stationen bestod av tre bördor, apparatlåda, batterilåda och trampgenerator och vägde 
sammanlagt 81 kg. Knappast bärbar för två man.

Vi vill på museet försöka rekonstruera en sådan radiocykelgrupp. Finns det någon av 
läsarna som vet var man kan få tag på en tandemcykel. Kontakta i så fall museet. 
Tandemcykeln skall helst vara omodern från 1940-talet, som vi sedan målar grå. Alla 
förslag beaktas.
 



Hellskrivapparat

Hellskrivaren var vår första fjärrskrivare eller teleprinter. Överföringshastigheten var högst 
150 tecken/min. Skrivhastigheten anpassades till motorns varvtal, som måste justeras till 
motstationens varvtal, annars blev bokstäverna sneda. 

Mottagare m/42 A, B eller C, (beroende på frekvensområde).

Mottagaren och tillbehörslådan

Museipersonalen tar nu sommarlov. Den 21 -22 aug blir det Försvarsmaktsdagar på Gärdet 
med anledning av flyget 100 år. Vi kommer att delta med prel rrgc/T och utställningsvagnen. 
Det blir inget regementets dag i år, så vi satsar våra krafter på Försvarsmaktsdagarna i stället.

I september reser 10 man ur projektgruppen till Tyskland för att studera museer som visar hur 
tyska armén leddes under andra världskriget och hur sovjet och Östtyskland ledde sina 
förband under det Kalla kriget. Kunskaper som behövs då vi skall inreda vårt museum, som 
skall visa hur svenska försvaret ledde sina förband under motsvarande tid.

Museet ja. Hur blir det med det? Arbete pågår och den 22 juni är TELESEUM´s ordf Åke 
Jansson och Anders Gustafsson kallade till Enköpings kommun för information. HÅLL 
TUMMARNA, och en trevlig sommar önskar vänföreningens styrelse!

På styrelsens uppdrag 

Sven Bertilsson 




