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37:an blev en 75:a 

Vadå? Har flaskan blivit större? Nej då, Telefonapparat m/37 har blivit 75 år.  Det firades i 

dagarna två den 21 och 22 september med regementets dag i Enköping och Polacksbackens 

dag i Uppsala.  

Ledningsregementet anordnade en rekryteringskampanj bland högstadie- och gymnasieungdom , där 

regementet visade sin verksamhet.  

   

     

 

 



Museet ställde upp med alla radiobilar från 1943 till dags dato, samt naturligtvis fick ungdomarna 

leka med telefonapparater och göra kopplingsövningar. Vi hade också en kokvagn som serverade 

gratis varmkorv. Gissa vad ungdomarna tyckte om det.  

     

 

   

   

 

Kopplingsövningarna med telefonapparater och telefonväxel var populära inslag och det var det ofta 

kö för att komma fram till PV-tråden och tängerna. 

Det är något som bör bli återkommande inslag. 



POLACKSBACKEN 

På Polacksbacken firades att det var 100 år sedan som kasernerna blev klara för inflyttning.   

I 8 var det enda landskapregemente som hade sin gamla lägerplats på samma ställe som de 

nya kasernerna. Därför kunde det ordnas med guidade nostalgivandringar, där allmänheten 

kunde få en inblick i både hur en lägerplats såg ut och hur det kasernerade regementet var 

uppbyggt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fanvakten framför Polacksbackens minnessten. Tyvärr var det en grå och regnig dag. 

 

Jämtlands fältartilleri svarade för salutskjutningen och Pipes and drums of Royal Svea 

Engineers spelade säckpipa. 



       

         

         ”Mutter Courage” stekte plättar                                        Beredskapsförening 1939 -1945

                  

Från utställningsvagnen                  Kopplingsövningar med telefonapparat 

 

 

 

Trots dåligt väder kom det ganska mycket folk. 

 

 

 



Medlemssida 

Ett år går fort och 2012 går mot sitt slut. Föreningsrutinerna upprepas och Museivännen kommer, likt 

tomten, trofast och punktligt ….. men steget före så klart. Likaså vår påminnelse om att betala 

medlemsavgiften för 2012 för er som släpar och för er som vill ligga steget före att betala för 2013, 

eller längre. Avgiften är som vanligt lägst 50:-. Inbetalningskort finner du längst ner på sidan. Bara att 

klippa ur och fylla i med namn och hur mycket du vill betala. 

 

Till rutinerna hör även att vi har Öppet Hus med glögg och pepparkakor på museet den 11 dec 1000 – 

1500.  Välkommen !!! 

 

Detta är också det sista numret av Museivännen. Bladet kommer nästa år att omvandlas till 

Fältsignalen, byter format till A 5 och kommer som i ett häfte. 

 

I museet pågår en ständig utveckling. Våra Flygvapenbröder har under hösten ordnat med en ny 

radarjaktledarposition som komplement till vår transportabla radargruppcentral. 

På marinsidan har vi fått igång bildspel om STRIKA och film om ubåtsjakterna som bedrevs. 

 

I vårt magasin i Valla har vi kommit långt med restaureringen av Signalkontrollbilen och den är snart 

klar. 

Vi har även påbörjat restaurering av en sambandshytt 211. På tur står en rlchytt, en stabshytt och en 

radarvagn PS-04.   

Här finns det utrymme för fler att hugga i med arbete. 

 

Regementets dag och Polacksbackens dag kunde väl genomföras tack vare de krafter som finns i 

föreningen och i samverkan med lottorna blev det lyckade och populära inslag. 

 

När vi i vintras veta att vårt intresse för Fannaberget inte skulle kunna besvaras förrän till hösten, 

tyckte vi att det var oceaner av tid till dess och att så långt kunde vi inte vänta. 

Nu är vi där och ännu har vi inte fått besked. 

Vi hoppas nu på ett besked, men tittar även på andra alternativ i Enköping. 

 

Vi vill även passa på och puffa för boken Signaltruppernas historia. Finns att köpa på museet. 

 

Av tryckkostnadsskäl är alla bilder här i svart/vitt. En färgad utgåva finns på TELESEUM hemsida. 

 

 

 
 


