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Minnen från Robot 08 åv Henry
Guståvsson
Batterichefens enomgång vid mobiliseringsplatsen i Blekinge och tack till personalen vid
Kustrobotbatteriet efter Krigsförbandsövningen1982 (KFÖ 82)

Först några ord om övningens förlopp
Spelet var upplagt som ett försvar mot ett invasionsföretag mot Södra och Sydöstra Sverige, där vårt
övergripande mål var att öva samverkan mellan försvarsgrenarna t.ex. samtidig insats i tiden, eller i
terrängen. Som delmål hade skydds-och folkrättsutbildning fått framtradande plats. Dessutom ville
man öva samverkan mellan staber och dess ledning av förband.
Under inledningsskedet var 10. Kustrobotbatteriet underställt Militärbefälhavaren i Södra
Militärområdet, (MB S). När batteriet skulle insättas mot den invasionsstyrka som bl.a. gick mot
Karlshamn, fick Chefen för Syskustens Örlogsbas (C ÖrlbS) tillstånd att utnyttja förbandet med ett
visst antal robotar under viss tid.
Efter insats med batteriet från Ryssberget (simulerad gruppering), omgrupperades det till
Karlskronatrakten där batteriet fick verka mot ytterligare ett invasionsföretag (simulerat). Vår insats
samordnades med insats ifrån attackflyg och ytattack ur flottan. Det är min fulla övertygelse att vårt
förband så tveklöst skulle kunnat genomföra givna uppgifter i ett " skarpt "läge.

Hur har vi fungerat?
Målsättningen har självfallet varit att ge oss alla en meningsfull övning och att "dötider' skulle
utnyttjas genom momentövningar i grundläggande försvarsutbildning. Det har ålagts varje chef att i
varje uppkommen "paus" lägga in AMU-pass (Allmän Militär Utbildning) vid sina avdelningar.
Förbandet har under övningen upplevt, vad man kan kalla för, akut brist på orienteringar, d.v.s. att vi
har alltför sällan erhållit information om läget ifrån högre chef, inte alltid lätt att "gilla läget", men
utan tvekan kan man hamna i sådana lägen och får då verka inom egna förbandet genom
konstruktivt tänkande.
Det har fungerat bra!

Nu kortfattat några kommentarer hur jag har upplevt avdelningarnas
insatser.
Inledningsvis lite självkritik. Tyvärr har jag själv inte kunnat följa varje avdelning under några längre
moment. Det handlar nog om att kunna prioritera och jag hoppas att jag kan bättra mig på den
punkten.
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För att kunna leda förbandet förfogar jag över en stab. Arbetet inom den har fungerat bra men till en
början märktes avsaknaden av en effektiv stabsrutin. Det har blivit mycket bättre under övningens
förlopp, men bör införas i våra stående ordrar.
Stabsplutonen som har ett otal delfunktioner har under Göran Hamnes ledning blivit effektivare. På
vissa avdelningar har arbetet varit påfrestande och för t.ex. linjepatrullen, ibland ganska otacksamt.
Bra jobbat!
Skyddstjänstpatrullen har under sergeants Jacobssons ledning utbildat förbandet i skyddstjänst på ett
föredömligt sätt.
Arbetet i eldledningsgrupperna har fungerat mycket bra och sambandssidan, som ständigt måste ha
jour, har skött sin uppgift mycket effektivt.
Robotplutonen som Pär Magnusson helt oväntat fick ta ansvar för med anledning av att ordinarie
chef fick uppskov på grund av studier, har under Pärs ledning fungerat mycket bra. Mitt öra har nåtts
om diverse mindre kontroverser inom tropparna men jag hoppas att ni nu glömt dessa. Jag tackar er
för er lojalitet och för er vilja att få förbandet att fungera. Ett särskilt tack till Bill Lundqvist som vid
ett antal tillfällen fått ställa upp.
Förbandet har tillförts något som på mitt papper kallades för markstridspluton när jag läste det.
Okey, i handlingarna stod till min förfäran att jag var tilldelad ett antal fasta elledningskillar från ett
fast 10,5 cm kustartilleribatteri m/50.
Chefen sergeant Bojesson och ställföreträdaren kustjägare Olsson, ni mina herrar har under sergeant
Dunges ledning, gett markstridsplutonen möjlighet att försvara våra grupperingar.
Ett förband kan inte verka utan ett fungerande underhållmed käk, ammunition och andra speciella
förnödenheter. Möjlighet till reparation och service skall också finnas.
Här finns en trosspluton, vilken jag tycker klarat denna uppgift med bravur. Jag riktar ett speciellt
tack till koket och reptroppen som verkligen visat vad de går for.
Vi är dessutom priviligierade att på förbandet ha en sjukvårdstropp som fungerat bra.
Jag tackar er alla av hela mitt hjärta för att ni har ställt upp och visat mig och andra att det här
förbandet är något som man kan lita på. Visst saknar vi erfarenhet och rutiner, och jag hoppas att vi
slipper få detta, ni förstår nog vad jag menar. Jag tror dock att vi är redo att lösa våra uppgifter.
Det har för mig varit en fantastisk upplevelse att få möta er och jag hoppas att ni, var vi än möts eller
ses, tar tag i mig och kommenterar den tid vi hade tillsammans KFÖ- 82, vilken synpunkt ni än har.
TACK!
KFÖ -82 SLUT!!
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