Episoder från Robot 08 åv Måts Peter
Rubin
1.
Under ett repetitionsmöte (kan ha varit 1982), då vi inledningsvis låg grupperade på
övningsområdet på Rosenholm, kom det en förfrågan från en av robotteknikerna på reptroppen om
att få permission under någon timme för att hämta viss materiel på sin ordinarie arbetsplats. Denna
förfrågan beviljades! Till saken hör att vid reptroppen laddades kontinuerligt batterier till
robotpjäserna samt till radioapparaten Ra 146. Detta medförde att Elverk 5KVA gick oavbrutet. För
detta belastades elverket väldigt lite och det mådde inte elverket bra av. Det var detta som
robotteknikern hade lösningen till. När han kom tillbaka så anslöts tre stycken byggfläktar, en i varje
förläggningstält. I stället för eldvakt så behövdes fläktvakt samt att diesel fylldes på till elverket
dessutom blev det en bra belastning på elverket. Jag tror ordinarie arbetsplatsen var dåvarande
byggföretaget BPA.
2.
Förbandet hade fyra förberedda grupperingsplatser i syd och fyra grupperingsplatser i
ost. I ost var det två platser norr Mälaren och två platser söder om. Den som låg längst söder ut i ost
var söder Ringarum i Gryts Skärgård. Vi var där på en särskild övning (SÖ) med en begränsad
befälsstyrka (fem personer) vid detta tillfälle. I grupperingsområdet fanns en påkopplingsstolpe
(PKS). När vi anslöt oss med ett antal fältkablar samt åkte till telestationen i Gusum och fällde ett
antal tandemkopplingar i slussen så fick vi direktlinje till Örlogsbas Ost på Muskö.
3.
I samband med en av skjutningar, tror det var den från Lörbyskog (1982) så fick
dåvarande robottekniker, vid reparationstroppen, Bengt Bengtsson beviljad permission att besöka
Systembolaget för att köpa champagne som skulle ”nyttjas” vid lyckade skott. Bengt hade då sin
ordinarie tjänst vid Telub och det var Telub som hade visst ansvar för Svenasändaren (styrning av
robot) och övningsledarehyddan. Det blev lyckade skott och det inhandlade nyttjades.
4.
I samband med en av de sista skjutningarna då det avfyrades en övningsrobot (röd)
och en konverterad stridsrobot (grön) samt även en robot från jagaren Halland (eller Småland) i
Hanöbukten. Övningsroboten gick något långsammare, 280 m/s. Den hade flugit sex gånger tidigare
och bärgats samt förberetts igen och därför var den något långsammare. Den konverterade
stridsroboten flög i 320 m/s. Strax efter avfyrning flög en rote JA 37 Viggen med automatkanon
(vilket var normalbestyckning)an mot roboten för att skjuta ned den. Även en tredje JA 37 följde
roboten, men vad jag kommer ihåg så försökte inte detta plan bekämpa roboten. Den information
jag fick var att man lyckades skjuta ner övningsroboten men att den konverterade stridsroboten fick
avbrytas med hjälp av svenasändaren från övningsledaren. Då hör det till saken att
patrullbåtsdivision med ett antal patrullbåtsar låg utanför Karlskronas kust vid angöringsbojen och
även de försökte skjuta ner roboten. En förklaring till varför det var så svårt att träffa med
automatkanonen i JA 37 var att roboten höll höjden med hjälp av en barometerhöjdhållare
(lufttrycksmätare). Det medförde att den inte var speciellt stabil i höjd och kunde variera på ett antal
meter i höjdled detta tillsammans med att roboten egentligen inte kunde flyga rakt, antingen
svängde den vänster eller höger då det på varje vingspets satt en ”flärp” som om den var uppe på
höger vinge var motsvarande nere på vänster vingspets. Detta innebar i princip att roboten flög i en
liggande sinuskurva kombinerat med trögheten i höjdled vilket som gjorde att framförpunkten med
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de då moderna eldningarna blev väldigt svårt att beräkna. Dessutom var inte robotkroppen så sårbar
av verkanseld utan med lite flyt kunde den fortsätta flyga.
5.
Under Sydfront (var väl 1982?) så ryckte förbandet in. För reparationstroppen (och för
många andra delar i förbandet) så var det i Mörkamåla som inryckningen skedde. Detta var en av de
fyra grupperingarna i syd. Reparationstroppen hade här sin grupperingsplats i mobiliseringsförrådet.
Vi kunde om vi ville använda oss av förläggningstält men oftast låg vi förlagda inne i förrådet.
Inledningsvis så hade vi befäl inte övningsdygn utan det fanns en övningsvecka då vi skulle återgå till
Rosenholm. Jag själv var 25 år och nybliven fänrik. Vi ett tillfälle under denna vecka kom en
fordonsförare och ”repgubbe” fram till mig och undrade om det fanns möjlighet att åka med till
Karlskrona. Anledningen var att han i dagarna precis blivit pappa och han skulle vilja besöka sin fru
och sitt barn på BB! Jag och en kollega skulle köra en VW-pickup till Rosenholm. Det fanns bara två
sittplatser i detta fordon. Som tur väl var så hade jag ”transport av personal på flak” på mitt militära
förarbevis så jag kunde erbjuda flakplats med ryggen i färdriktningen vilket accepterades och
fordonsföraren fick träffas sin fru och sitt barn.
6.
I samband med att vi ”skrotade” Robot 08A erhöll de yrkesofficerare som varit
krigsplacerade mer än ett år vid förbandet, en träplatta med en antenn från målsökaren i roboten.
Det var en s.k. cigarrantenn. Målsökaren var under den tid förbandet var verksamt mycket hemlig
(dubbelram d.v.s. kvalhemligt). Det var inte många som visste exakt hur denna såg ut.

utg 1 2019-05-27

Minnen från Robot 08 av Mats Peter Rubin

