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Inledning 

Detta dokument beskriver kortfattat radions utveckling inom det svenska försvaret för samband 

inom främst arméområdet och är framtaget för utställningen ”Försvarsradio 100 år” vid Led-

ningsregementet i Enköping den 6 oktober 2018. Inom armén har under de 100 år som gått 

sedan det första radiosambandet upprättades funnits ett flertal radiosystem för operativa och 

taktiska funktioner. 

 

Flera av dessa system finns beskrivna i ett antal FHT dokument som finns på www.fht.nu. 

 

I dessa dokument finns utförligare beskrivningar och bilder: 

 Utveckling av radiostationer Författare ej angiven 

 Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (A03/09) Författare: Sven Bertils-

son och Thomas Hörstedt 

 Arméns tunga fordonsburna radiostationer (A06/05) Författare: Sven Bertilsson 

 Arméns äldre mottagare Författare: Sven Bertilsson. 

 Radiosystem RA 180/480 Författare: Nils-Erik Vall 

 Utvecklingen av arméns sambandssystem 1945-2005 (A12/09) Författare: Göran 

Kihlström 

 

Radioutvecklingen inom armén 

I anslutning till första världskriget (1914-1918) gjordes de första försöken med radio vid Fält-

telegrafkårens radiokompani. Det var med s k gnistradio och kristallmottagare. 

Stationen ingick i armékårkvarter, undantagsvis i arméfördelningskvarter. 

 

De första trevande försöken med radiokommunikation i armén var tagna. Nu var det dags att 

införa radio även vid truppförbanden En generalplan för anskaffning av radioutrustningar för 

armén under åren 1927-1936 upprättades, vilken fastställdes av riksdagen. Enligt denna skulle 

en typ radiostation tillverkas för räckvidden 100 km och två stationstyper för räckvidden 50 km 

 

100 km stationen var avsedd för armékår-, arméförd- och brigadkvarter, d v s stabssignalför-

banden, stationen skulle bestå av en kärradio avsedd för fördelningskvarter och artilleriet, samt 

en klövjad för kavalleriets spaningsförband. 50km-stationen slutligen skulle också utföras i två 

versioner, en typ för telefoni/telegrafi avsedd för artilleriets eldledning och en typ enbart för 

telegrafi, som skulle tillföras infanteriet. 

 

Den första utvecklingen av radiostationer i armén kan tillskrivas två personer, Arvid Öman 

(1896-1957) och Hilding Björklund (1897-1981). Båda började sin militära verksamhet som 

laboratorieingenjörer vid fälttelegrafkårens tygverkstäder i början av 1920-talet. Båda var ci-

vilingenjörer utexaminerade från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Båda blev civil-

militära tygingenjörer (kaptens tjänsteklass) vid fälttygkåren och armédirektörer då arméingen-

jörkåren inrättades 1948. Arvid Öman blev armédirektör av 1. graden (överstelöjtnants tjäns-

teklass) och Hilding Björklund armédirektör av 2. graden (majors tjänsteklass). Han blev armé-

direktör av 1.graden 1950. 

 

Arméns radiostationer vid denna tid var alla utförda för telegrafi. För artilleriets eldledning var 

inte telegrafi lämpligt utan man ville använda telefoni.  

Med utgångspunkt från den ramantenn som fanns till en av de första stationerna som utvecklats 

www.fht.nu
http://www.fht.nu/Dokument/Armen/arme_publ_dok_utveckling_av_rastn.pdf
http://www.fht.nu/Dokument/Armen/arme_publ_dok_latt_radio.pdf
http://www.fht.nu/Dokument/Armen/arme_publ_dok_tung_radio.pdf
http://www.fht.nu/Dokument/Armen/arme_publ_dok_armens_aldre_mottagare.pdf
http://www.fht.nu/Dokument/Armen/arme_publ_dok_projektTR8000.pdf
http://www.fht.nu/Dokument/Armen/arme_publ_dok_utv_av_armens_sbsys_a12_09.pdf
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vid Kungliga Fälttelegrafkårens Tygverkstäder den bärbara radiostationen (1 W Br m/28) togs 

en ny radiostation 5 Watts bärbar radiostation m/30 (5 W Br m/30) fram.  

 

Vid denna tid hade mottagare av superheterodyntyp uppfunnits av E H Armstrong. Experiment 

skedde vid fälttelegrafkårens verkstäder, arméförvaltningen beslutade dock att beställa utveckl-

ing vid SATT. SATT fick tillgång till ramantennkonstruktionen och en beställning på prototyp.  

Vid leveransprov underkändes stationerna av Ellab. Efter att SATT begärt skiljenämnd som 

godkände stationen beslutade förvaltningen att leverans skulle ske. Efter någon månad vid ar-

tilleriets signalskola kasserades stationerna. Arméförvaltningen beställde då stationer från fält-

telegrafkårens verkstäder.    

  

SATT fick några år senare beställning på 3 watts bärbar radiostation (3 W Br m/39) en med 

beteckning Telefunken SE 499A. Stationen var avsedd för artilleriet med telegrafi utan ton och 

telefoni. 

 

Med tiden allt bättre elektronrör möjliggjorde att en radio 10W Br m/39 utvecklades. En hand-

generator konstruerades, vilken säkerställde stationens strömförsörjning Denna radio kom att 

tillverkas i flera versioner. Bl a så beställde Finland 200 stycken. 1939 brann alla de finska 

stationerna upp. För att snabbt kunna komma igång med tillverkningen anlitades ca 60 under-

leverantörer. Ett planeringskontor etablerades, som sammanställningsverkstad användes för-

svarets verkstäder, där man hade en personalstyrka på 400. 

 

SiS ”Signalverkstäderna i Sundbyberg” var en efterträdare till tidigare verkstäder. När verksta-

den och det elektriska laboratoriet brann 1939 var det inför hotet om ett nytt storkrig angeläget 

att snabbt etablera en ny verkstad. 

 

Radio 10W tillverkades i flera versioner. Två bördor, fyra bördor, buren, klövje och cykel. 

Radio 10W blev grunden till 25W Bl och 25W sv. Med andra rör kunde uteffekten ökas.  

Stationerna monterades i en metallåda med upphängningsanordning i särskilt stativ.  

Tillverkningen gick till som för Radio 10W d v s ett flertal industrier, med montering och slut-

kontroll vid SiS. 

 

Efter kriget köptes ett stort antal surplusradio Ra 100 och Ra 500. Dessa anpassades och repa-

rerades vid SiS. 

 

En ny stridsvagnsradio på UK bandet, Ra 400, utvecklades vid SiS. Den kom att tillverkas av 

SRA och SiS. 

 

Radio 1,5 W som konstruerats som kortvågsradio med amplitudmodulering av Ellab byggdes 

sedan om av SiS till frekvensmodulering. Den benämndes då Ra 110. 

 

I början av 1950-talet levererade SRA ett stort antal UK-stationer Ra-120/121/122 till försvaret. 

 

Ra 195 en kortvågsradio för telefoni, telegrafi och datakommunikation. För det senare används 

KV-DART 301.(Datarapporteringsterminal). KV-DART är en datarapporteringsterminal och 

används vid radioöverföring av kortvågsradio. Den används i första hand tillsammans med Ra 

195. Huvudfunktionerna är mottagning, läsning, inskrivning och sändning av meddelanden. 

Sändningshastigheten är 150 Baud och sändarminnet 200 tecken. Mottagarminnet är 16 med-

delanden. 
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Ra 200 en kortvågsradio för telegrafi och telefoni levererades av SRA 1958.  Stationen drivs 

med ackumulatorer och en generator. Vid mottagning och lågeffektsändning svarar ackumula-

torerna ensamma för den ström som erfordras men vid sändning med hög effekt måste genera-

torn vara igång. Generatorn används även för laddning av ackumulatorerna. Ra 200 kan även 

vara fordonsmonterad. Strömförsörjes då med 12/24 V från fordonet via omformare 102.  Ra 

200 kan även användas fast installerad t.ex. i bergrum. Strömförsörjes då från nätaggregat. 

 

I mitten av 1960-talet fick SRA uppdrag att utveckla en bärbar UK-station Ra 140. Efter om-

fattande problem och leveransförseningar beslutades att avbryta leveranserna. 

 

En arbetsgrupp inom FOA presenterade 1969 ett förslag ”AKSA UK-samband med automatiskt 

kanalval och selektivt anrop”. SRA fick tillsammans med Philips beställning på en förserie. 

Efter omfattande prov och utvärdering under en 10-årsperiod lades projektet ner 1976. 

  

Efter att AKSA avbröts påbörjades anskaffning av Ra 180/480. Stationen är framtagen för att 

möta höga krav på telefoni och datasamband i en miljö med ett kraftigt ökat telehot.  

 

För att störningar skall minimeras använder Ra 180/480 frekvenshopp inom hela frekvensom-

rådet 30- 88 MHz. Hopphastigheten är så hög att störsändarens och pejlstationernas verksamhet 

försvåras. För att undgå avlyssning av meddelanden använder Ra 180/480 krypto för både te-

lefoni och data. Datasignaleringshastighet 16 kbit/s, som är en CEPT och Nato standard vilken 

även användes i TS 9000.  

Telefoni överförs som deltamodulerad signal.  

En DART data rapporteringsterminal ingår för bl a artilleriets eldledning DART-funktionen 

implementerades även i PC 

 

Efter en utdragen utvärdering av prototyperna tecknades kontrakt på serien den 18 december 

1986. Beställningen omfattade cirka 5000 bärbara och 4000 fordonsstationer samt 3120 DART. 

Efter en tid beställdes 500 stationer och 700 DART till marinen.   

Leverantör SRA/Ericsson med Marconi som underleverantör. 

 

Kort sammanfattning om radioutvecklingen inom armén. 

• 1915 - 20 försök med gnistradio och kristallmottagare Åkande fältradio m/17  

• 1920 – cirka 1950 Fälttelegrafkårens tygverkstäder/Signalverkstäderna  

(Exempel 1 W Br m/28, Kärradio 30 W Kr m/29)  

• 1930 Anlitande av svensk industri med utländskt ägande SATT  

(Exempel 3 W Br m/39) med beteckning Telefunken SE 499A) 

• 1940 - 50 Svensk radioindustri SRA  

(Exempel Radiobuss 250W B1, Ra 120) och SRF/SRT (Exempel 75W Tp m/43, Ra 200) 

• 1950 Anskaffning av surplusmateriel från andra världskriget  

(Exempel Ra 100, Ra 500) 

• 1960 - 70 SRA (Exempel Ra 140).  

• 1970 Anskaffning från utländska leverantörer (Exempel Ra 145, Ra 420, Ra 195)  

• 1970 AKSA försök SRA och Philips 

• 1980 SRA (Exempel Ra 180/480) 
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Åkande fältradiostation med gnistsändare och två kristallmottagare 

 

En av de första stationerna som konstruerades och tillverkades i Fälttelegrafkå-

rens verkstäder var 1 Watts bärbar radiostation m/28 (1 W Br m/28)  

 

Kärradio 30 W Kr m/29 
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Radiostation 100 (Ra 100) 

 

 

 

 

 

 

Ra 120 
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Radiostation 400 

 

 

 

 

 

 

Radiostation Ra 190 
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Ra 200 

 

 

 

 

 

 

Radiostation Ra 195 med DART 
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AKSA Automatiskt kanalval selektivt anrop 

 

 

 

Truppradio 8000 Ra 180/480 

 


