Ledningsregemen
Lördagen den 30 augusti inbjöd regementschefen, Lena Hallin,
allmänheten och speciellt inbjudna gäster till Ledningsregementets dag med följande program i stort:
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tets dag i Enköping 2008-08-30
11.00

Programstart med Västmanlands Hemvärnsmusikkår och Fanvakt

12.00

Invigning av ”en transportabel radargruppcentral (rrgc/T)” som levererats från FV till garnisonsmuseet i Enköping

11.30–15.30

Uppvisningar
Ledningsplats, telekrig, räddning i torn m.m. Besök vid METOCC, TSS och Regementsmuseet

16.00

Regementets dag slutar
Text och foto: Kent Håll.

Regementschefen Lena Hallin hälsade samtliga välkomna
till regementets dag och gav en information om Lednings
regementets (LedR) uppgift och Regementets historia.

Lena Hallin
Garnisons- och regementschef
Benämningen LedR:s uppgifter är:
• Utbildning inom informationssäkerhet och signalskydd
för Totalförsvaret
• Försvarsmaktsgemensam meteorologi och oceanografi
• Produktion av akustik- och telekrigbibliotek
• Förband inom de nationella skyddsstyrkorna i Uppland,
Västmanland och Södermanland
• Stödjer upprättandet av Nordic Battlegroup (F) HQ samt
producerar förband till NBG
• Garnisonschefen Enköpings garnison

Regementets historia

Regementschefen hälsar samtliga välkomna.
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Dåvarande S 1 blev ett självständigt förband år 1902.
Förbandet har under sin korta tid gett upphov till flygvap
net, ett truppslag, två regementen, en skola samt Försvarets
radioanstalt, FRA. S 1 för sedan 1957 aktivt traditionerna
för förutvarande Kungliga Upplands regemente, I 8 och
bevarar sedan 1980 minnet av förutvarande Kungliga Göta
Livgarde, P 1.
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Bengt Olofsson utanför regementsmuseet.
År 1871 uppsattes Fältsignalkompaniet och det förlades
till Jaktvarvet på Kungsholmen i Stockholm. Kompaniet
ingick i Pontonjärbataljonen och var en del av Kungliga
Fortifikationen. 1893 ändrades namnet på kompaniet till
Fälttelegrafkompaniet. Traditionen från kompaniet förs än
idag av 1.kompaniet (Livkompaniet) vid Ledningsrege
mentet.

förlades bl.a. ballongverksamheten. Till Kungliga Fälttele
grafkåren knöts också arméflyget och kårens flygavdelning
lades vid Malmen utanför Linköping. År 1915 infördes en

År 1902 blev S 1 eget förband under namnet Kungliga
Fälttelegrafkåren (Ing 3). Den gemensamma förläggnings
platsen på Jaktvarvet delades också fortsatt med den f.d.
Pontonjärbataljonen som nu hette Kungliga Svea Ingenjör
kår (Ing 1). De båda förbanden hade också gemensam kår
chef fram till 1907. Såväl Ing 1 som Ing 3 ingick i Kungliga
Fortifikationen och det var mycket vanligt att officerare
tjänstgjorde vid båda förbanden under sina karriärer.
Kungliga Fälttelegrafkåren (Ing 3) flyttade 1908 till
Marieberg på Kungsholmen och fick samtidigt en egen
kårchef. Kasernerna på Marieberg byggdes ursprungligen
för Artilleri- och ingenjörshögskolan och användes för
inflyttning av Svea Trängbataljon.
Förbandet hade en delad förläggning från 1909 då Lilla
Frösunda togs i bruk som övningsplats. Till Frösunda

Regementschefen inviger rrgc/T vid garnisonsmuseet.
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Roland Plan och Åke Malmström skriver i garnisonsmuseet.
organisation med kårstab, fälttelegraf-, park- och tygkom
pani på Marieberg, medan radio- och ballongkompanierna
fick provisoriska förläggningar i baracker vid Lilla Frö

John Hübbert studerar kryptoenheter i garnisonsmuseet.
sunda. Flygkompaniet förlades till Malmen. Utöver detta
inordnades det telefonkompani som 1912 satts upp inom
Kungliga Bodens ingenjörkår (Ing 4) som ett detachement
inom kåren.

Delades
Flygkompaniet blev 1926 stommen till det nyuppsatta
flygvapnet med den förre kårchefen K.A.B Amundson som
förste chef. Ballongverksamheten överlämnades samma år
till Artilleriet.
Kungliga Signalregementet (S 1) blev det nya namnet på
Signaltruppernas enda förband när Kungliga Fortifikationen >
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1979 var det
åter dags att flytta
skolan, som nu bytt namn
till Arméns tekniska skola

1937 delades i Ingenjör- och Signaltrupper samt Fortifi
kationskår och –förvaltning. Den delade förläggningen
kvarstod till 1942 då S 1 i sin helhet flyttar in i nybyggda
kaserner vid Lilla Frösunda.
Ur regementet utbröts skolverksamheten och Signal
skolan (SignS) blev kvar på Marieberg. År 2000 inordnades
skolan återigen, efter ett flertal namnbyten, i regementet
under namnet Ledningsskolan (LedS). Signalregementet
hade ett kompani i Boden (S1B), ett i Skövde (S1Sk) och
ett i Kristianstad (S1K). S1B och S1K blev senare Norrbot
tens signalkår, S 3 och Göta signalkår S 2 medan S1K lades
ned 1950. S 2 och S 3 är även de idag nedlagda och all
samband- och ledningsverksamhet är organiserad i dagens
Ledningsregemente, LedR.
S 1 flyttade 1957 till Placksbacken i Uppsala och över
tog förutvarande Kungliga Upplands regementes (I 8)
kaserner och traditioner. Förbandet bytte då namn till
Kungliga Upplands Signalregemente (S 1). Det beslöts
att S 1 och I 8 traditionerna skulle föras levande sida vid
sida. Därför för LedR idag två fanor, en röd för I 8 och en
blå för S 1. (LedR har ännu inte fått sin nya fana.) Nam
net ändrades ånyo 1974 till Upplands regemente (S 1/
Fo 47/48) när staben för försvarsområdena i Uppsala och
Västmanlands län sammanslogs med regementsstaben.
S 1 var ett försvarsområdesregemente fram till 2000 då
försvarsområdena lades ned och förkortningen på nytt blev
enbart S 1.
S 1 flyttade 1982 från Uppsala till förutvarande Kungliga
Göta Livgardes (P 1) kaserner i Enköping. Där hade en om
fattande byggnation utförts före inflyttning. S 1 fick i uppdrag
att bevara minnet av P 1, traditionen förs således inte aktivt.
Vid ingången av 2007 organiserades Försvarsmaktens
Ledningsregemente, LedR, dagens regemente, som i tid
har existerat en mycket kort tid men historiskt bär med
sig över 130 år av traditioner och dåtida förband. Inom
dagens Ledningsregemente är all försvarsmaktsrelaterad
ledningsverksamhet organiserad från traditionell utbildning
av fältförband till utveckling, meteorologi, informations
inhämtning mm.

Anders Gustafsson i prydlig äldre uniform.

Regementschefen sa att hon i tidigare befattning arbetat i
denna miljö på F 4 Östersund.
Kenneth Johansson och Oliver Greis, med bakre stöd av
Leif Hadefjell, har under vintern/våren arbetat med att ånyo
kunna driftsätta den ”gamla” rrgc/T och de har lyckats över
förväntan väl.
Utanför regementsmuseet visades även en TMR 20 som
även den överförts från FV.
Andra fordon som visades var bl.a. Raptg 915, Raptg
9033, raptgb 911, Raptg 1112, Stationsvagn m/31 BEDA.
Inne i museet visades bl.a. olika typer av Fjärrskrivmaski
ner, MILTEX, Kryptoutrustningar, olika Radiolänktyper
och olika typer av Telefonväxlar, Radiomottagare och
Radiosändare.
Några hade klätt sig i museala uniformer så olika tids
epoker kunde studeras.
Våren 2007 beslutade statens Försvarshistoriska Museer,
SFHM, att samla merparten av Sambands och Lednings
system till Enköping. Målsättningen med detta är att kunna
visa upp ledningssystem som använts för samverkan mellan
civila- och militära myndigheter och förband. Beslutet
innebär att ett nytt museum planeras. Projektet i Enkö
ping ingår som en del i nätverket Försvar i Förvar som är

Klippte bandet
Klockan 1200 klippte Regementschefen Lena Hallin det
blågula bandet för invigning av den transportabla radar
gruppcentral (rrgc/T) som tidigare använts inom flygvapnet
(är idag avvecklad) och nu sparats för garnisonsmuseet.
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arbetsnamnet på den utredning som SFHM lämnade till
Kulturdepartimentet hösten 2005. FHT-samlingarna som
nu finns förvarade hos garnisonsmuseet i Enköping är nu
i försvarsmaktens ägo. De ska från 2009-01-01 övergå till
nätverket Försvar i Förvar och exponeras i det nya TELE
SEUM (arbetsnamn), som då kommer att ingå i SFHM
under Kulturdepartementet.
Det nya museet beräknas öppna 2010. Riksdagen fattade
i december 2007 beslut i fråga och SFHM fick därefter
regeringens uppdrag att genomföra projektet Försvar i
Förvar.
Följ gärna utvecklingen på

www.teleseum.se
Ett stort antal personer hade hörsammat inbjudan till
Regementets dag i Enköping, och med vädrets makter som
visade sin fina soldag, blev detta en mycket lyckad Rege
mentets dag med mycket nöjda beskådare.

Informationsutställning om TELESEUM.
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