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LvRB 68 Bloodhound vid F 13 

Bråvalla flygflottilj 1964-1978 
 

 

Stridsgrupperingsplatser:   F 13 syd  :06, :60, :85 

   F 13 norr :16, :78, :91 
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Några av de befäl som tjänstgjorde vid rbdiv F 13 i feb 1974. From 1974-07-01 

omorganiserades rbdiv till lvrbbat. 
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RB 68-historik vid F 13 
 

 
 

1964-01-27 erhölls denna lokal provisoriskt som expedition för den nyuppsatta 

robotdivisionen på F 13. Vidare påbörjade personal från F 13 sina fackutbildningar vid F 8 

för brr, rbgc, rb/lav och rbsl. Under året genomgick även viss personal kompletterande 

elektroteknisk utbildning vid F 14. Några tjänstgjorde tidvis under året vid F 8. 

 

1965-06-01 var beredskapsplatsen ”Robothöjden” färdigställd. 

 

1965-06-19 bergrp - rbmtrlgrp nr 5 - organiserades på ”Robothöjden” med tält som 

provisoriska personalutrymmen och ingick därmed som autonomt kuppförsvarsförband. 

Inflyttning i provisoriska lokaler vid ”röd platta”. 

 

1965-10-01 rbslutb (3 man, vilka KAT, OE och ?B) vid F 8. Rbmtrlgrp nr 6 levereras till 

F 13. Mtrl frdställs på grund av brist på personal. Under okt leveras de första fordonen till 

rbdiv på F 13. 

 

1965-11-01 tal- och dataförbindelse mellan Lfc 05 och ”Robothöjden” färdigställd. 

 

1966-01 rbmtrlgrp nr 5 på ”Robothöjden” i operativ drift med god funktion och ingick 

därmed som komplett kuppförsvarsförband anslutet till STRIL 60. 

 

1966-05-01 tpplut organiserades. Deltagande i större övning med bergrp från 

”Robothöjden” under maj. Stam- och vplutb utvecklades under året. 

 

1967-02-01 personalbarack på ”Robothöjden” färdig. 

 

1967-02-15 övngrp – rbmtrlgrp nr 6 – organiserades på tillfällig plats vid ”röd platta”. 

 

1968-03-01 rbdiv på F 13 med 2 rbmtrlgrp organiserad. 

 

(Fritt antecknat efter Yngve Bosk vid fredagsfikat någon gång hösten 1969) 
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Gravöl 1978-06-09 inför lvrbbat nedläggning på F 13. 
 

Några deltagare med alltid lika glada miner men vid denna tid med sorg i hjärtat. På 

bilden tre RB 68-stjärnor ... 

 
Dag N H Malmström, Sten Flodkvist och Ivar Jakobsson 

 

... i övrigt bataljonsledningen ... 

 
  Sven-Erik Pettersson och Åke Janneryd 

 

... några tekniker ... 
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 Sten Flodkvist, Göran Persson, Ove Eriksson, Göran Runnqvist, Rune Nilsson och Sven 

Olsson. 
 

... trossen ...  

 
  ? Johansson, Carl von Kock, Göran Andersson och Sören Tufvander 

 

... och serviceslaget från Telub. 

 
  Conny Karlsson, Kjell Petersson och Göran Persson 
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Glimtar ur Blodhundens liv på F 13 
av Björn Sjöstedt 

(f -42, off FV -68, övlt FV -87, pens FV -02) 

 

I samband med att vi överlämnat den robot 68, som stod utanför Kamratföreningens 

lokal på f d Bråvalla flygflottilj, till robotmuseet i Arboga kan det vara på sin plats med en 

kort tillbakablick på ”pettinggängets” verksamhet vid flottiljen. ”Pettinggänget” var ett 

öknamn vi fick på grund av åsikten att vi aldrig skulle komma till skott. Helt fel skulle det 

visa sig. 

 

Först lite historik: Robotdivisionen kom till F 13 under 1964 som ett av Rb 68-förbanden i 

flygvapnet. Dom övriga var F 8 (två divisioner), F 10, F 12 och F 17. En anledning till 

anskaffningen var det ökande hotet i form av elektronisk störning och remsfällning från 

flygplan på höga höjder. Systemet hade en för dåtiden mycket avancerad störresistens. 

Robotförbanden fanns kvar i FV fram till 1978 då verksamheten bland annat av 

besparingsskäl övergick till att enbart vara ett radarförband med uppgift att hitta mål i en 

störd miljö. 

 

Divisionen på Bråvalla hade från starten och tio år framåt Carl von Koch som mycket 

engagerad chef. Det var verkligen ett pionjärarbete som genomfördes. 

 

Förbandet skulle vara mycket fältmässigt och fungera självständigt i skogsmiljö. 

Omgruppering av förbandet var en viktig del av verksamheten.  Detta var något nytt i FV 

och krävde stort nytänkande på alla nivåer. Överhuvudtaget att inlemma ett förband som 

inkräktade på ordinarie flygverksamhet under övningar var något nytt, kanske främst på 

ledningsnivån. 

 

Förutom övningsplatsen på F13 hade vi en fältmässig övningsplats i närheten av 

Gamleby (Eds bruk) som utnyttjades många gånger per år både för utbildning och 

övningar. 

 

Även om RB 68-systemet fick en relativt kort period i FV har det varit helt grundläggande 

för utvecklingen av vårt nuvarande flygbassystem och radar 860-system. 

  

Tillbaka till det för robotdivisionen F 13 missvisande namnet ”pettinggänget”. Hösten 

1970 fick F 13 till uppgift att genomföra teknisk kontrollskjutning av robotsystemet på 

Vidsels skjutfält i Lappland. En av robotarna skulle avfyras mot ett avancerat störmål 

(brusstörning + avhakning). Det var inte bara att flyga en robot till Vidsel och skjuta. Nej 

hela förbandet, ca tio enheter, skulle per landsväg transporteras från Norrköping till 

skjutplatsen. Eftersom maxhastigheten på vissa enheter i förbandet var 40 km/tim skulle 

det bli en fyradagarsresa genom Sverige. Hastigheten medgav verkligen möjlighet att 

konstatera att vi har ett vackert land. Höga Kusten i låg hastighet går inte av för hackor. 

Under omgrupperingen (noggrant övervakade av SÄPO) övernattade vi i Gävle, 

Härnösand och Lövånger. På eftermiddagen den 7 september kom vi fram till 

skjutplatsen (punkt C) mitt ute i Vidsels stora skjutfält. De värnpliktiga inkvarterades i 

baracker på skjutplatsen långt från bebyggda platser med naturupplevelser som enda 

underhållning. Befälet fick bo på hotell Renkronan i Vidsels samhälle ca en timmes bilresa 

från skjutplatsen. 

 

Tanken var att vi så fort som möjligt skulle skjuta robotarna och sedan återvända hem. 

Kravet för att få skjuta var emellertid helt molnfri himmel så att skottet kunde 

dokumenteras från alla mätstationer som låg utplacerade i skjutområdet. September kan 

vara en månad med hög, klar och molnfri luft i fjällvärlden så dock inte denna gång. Ett 

otal försök till skott genomfördes, ofta tidig morgon. Varje gång lyckades någon liten 

molnbank störa någon mätstation med avbrott som följd. Efter sex veckors väntan kom 

äntligen det stora tillfället. Det först skottet någonsin mot ett störmål kunde avfyras (se 

första bilden ovan som är den rb som Björn avfyrade). Som robotstridsledare (rbsl) hade 



 2011-11-12  Sida 7(17) 

 
Arboga Robotmuseum  LvRB 68 Bloodhound vid F 13  Underlag: Dag N H Malmström 
 

jag försökt föreställa mig upplevelsen. Det blev ett kraftigt dån när roboten lämnade 

marken (mach 2 efter några sekunder), följt av koncentrerat utnyttjande av 

antistörutrustningen och ett konstaterande att zönröret hade utlöst stridsdelen så att 

träffen blev förödande för målet. 

 

Vi kunde efter en lång vistelse återvända till F 13 med 40 km/tim. Jag kan tänka mig, på 

grund av hemlängtan, att hastigheten ibland uppgick till svindlande 50 km/tim. 

 

Naturligtvis genomfördes ett stort antal viktiga försök och utvärderingar i samband med 

provskjutningen. Jag måste dock nämna en av de mera udda satsningar som utfördes av 

Förvarets Materielverk. Någon hade övertygat provledningen om eventuell brandrisk i 

samband med robotstart i skogsmiljö sommartid. FMV skickade en man till Vidsel med 

uppgift att undersöka detta förhållande. Han utrustades med ett stort antal grenar och 

skogspinnar att utplacera på robotplattan i samband med skottet. Han hade även ett 

uppvärmt verkstadstält till sitt förfogande för att grenar och pinnar skulle undvika väta. 

Vid varje skottförsök placerade han ut sina försöksobjekt som han vid lika många 

tillfällen fick bära tillbaka till tältet. Den stora dagen inföll även för detta försök. Roboten 

avfyrades och utvärdering skulle ske. Problemet var dock, skulle det visa sig, att kraften i 

startraketerna varit så stor att samtliga grenar och pinnar försvunnit ut i terrängen och 

inte längre kunde återfinnas. Någon skriftlig utvärdering av detta försök genomfördes 

mig veterligen aldrig. Sex veckors testperiod var avslutad. 

 

/Björn S (rbsl 1968-1978, C 131. lvrbkomp 1974-1978) 
(Artikeln tidigare publicerad i F 13 KF tidning Bråvallabladet nr 38/2004) 
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Carl von Koch 

(f –24, off FV –47, mj FV –72, pens FV –74) 

 

När Carl fyllde 50 år fick han ett minnesalbum - med sina medarbetare beskrivna i bild 

av Sven Erik Pettersson. Texten nedan kommer från vpl omg 731 som 1973-12-06 

skaldade om befälen på robot. 

 

 
    

”Se upp för ... 
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2007-04-20 Några bilder från RB 68-träff på f d F 13. 

 

 
... Goran Runnquist, 

 

 

 
... Sven-Erik Pettersson, 
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... Carl von Koch, Ove Eriksson, 

 

 
... Bertil Valfridsson, Röran Runnquist, Ove Eriksson, 

 

 
... Yngve Bosk, Henry Faleström, 
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... Carl von Koch, Yngve Bosk. 

 


