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Robotvapnen har, i synnerhet det senaste
decenniet, ägnats allt större uppmärksamhet
även i vårt land. Att vårt försvar ligger väl fram
me även på detta område är inte enbart ett
krigsmaktsintresse; det ligger i hela landets
RObotvapenarsenalen har på se
intresse.
nare år nått en sådan grad av förfining och
ackuratess - stormakternas interkontinentala
missiler utgör ett exempel - att efterblivenhet
på robotvapenteknikens område automatiskt
innebär en sänkt värnkraft.
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Av slabsredaklör LENNART OLANDER, flygstaben 
FO TO' BORJ E AN DERSSON

• • "Robotmon umentet " i centrum
av Vidsels samhälle utgör en karak·
täristisk signatur för den ort, som för
Ilela s in utkomst är beroende av RFN.
S ommart id passerar har många tusen
turister . • En fartfylld b il d pä mälro·
bot RB 02 i star tögonb licket, då den
med våldsam kraft slungas ut frän sin
ramp. Denna ar upplagd pä en släde
med tva parallellkopplade krutraket·
motorer , som under ca 3 sek utvecklar
e n dragkraft om totalt 7.200 kilopond.
Efter startfasen separerar släden frän
malroboten och landar i fallskärm.
Maxima lt tillåten startvikt är 910 kg
exkl us ive starts läde.

tprovning och kontroll av robot
och raketvapen j vårt försvar är
därför en angelägenhet av hög
rang. Den angelägenheten har
anförtrotts RFN, Robotavdeining
ens Försöksplats i Norrland. Det
RFN som FLYGVAPEN-NYTT nu skall för
söka skildra, i ord och bild.
- Att vara chef för RFN är, vågar jag
påstå, en woik uppgift inom försvare t. Så
säger C RFN, överstelöjtnant Ake Sand
bIadh, när vi träffar honom i hans an
språkslösa tjänsterum på basen i Vidsel i
Norrbotten. Men det är en fascinerand e
uppgift, det har mer än decenniet år här
uppe lärt mig.
Att leda verksamheten vid en arbetsplats
med en personalstyrka om mer än 200 per
son er, med de mest skilda uppgifter, är j u
inget enastående inom försvaret. Men intill
helt nyligen var jag ende militäre befatt
ningshavaren. P å senaste året har jag som
närmaste man fått kapten Lennart Rittby,
lid igare på FIL
Frånsett civilmilitära meteorologer och
tralikledare är personalen civilanställd vid
Flygmaterielförvaltningen (FMV :F ), Svensk
Flygtjänst eller Städernas Vakt. Värnplik
tig personal saknas, så när som på ett tra
fikledarbiträde som tilldelats RFN .
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MIDNATTSSOL . . .
Na turligtvis spelar de k limato logiska för
utsä t tningarna här i Norrbotten betydelse
full roll. Man skulle kwona tala i roman
tiska ordalag om hur det är att arbeta
norrskenets brand , för att Inte ta la om j
midnattssol.
Men man skulle kwona tala ännu mycket
längre om problemen att tvinga tekniskt
komplicerad utrustning att fwogera på iso
lerade bergstoppar woder vinterkyla, eller
att organisera verksamheten så att de
dagsljusa sommarnätterna kan tas till vara I
Klimatet är hårt här vintertid, fort
sätter överstelöjtnant Sandbladh. Men kli
matet mellan människorna är desto var
mare året om. Norrbo ttningarna är bra
medhjälpare, ambitiösa, lojala och plikt
trogna. Om någon gång teoretiska kunska
per inte n år den nivå som krävs tärs man
förutsätta att ambitionen möter kraven. Vi
bör heller inte glömma, att arbetsmark
nadsläget sp elar oss i händerna: arbetstill
fällena här uppe är fil, och RFN är största
arb etsg ivaren i hela Älvsbyns köping.

FIN TRIVSEL
Omsättningen på personal är därför liten.
Bara några få procent per år. Folk trIvs
här i sin hembygd, och vill stanna. Och de
f lesta sörlä nningar som kommer hit vill
stanna. ("Vi fl ytt ' int' .. ").
De t är inte lä tt för en icke sakkunnig
att fä ett grepp om vad det väldiga RFN
ä r . Men för att ge en rättvis bild av RFN
- och inte minst dess egenart - skall vi
först titta pa några s iffror . Siffror som
bjärt belyser egenarten. (Och imponerar .)
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RFN
.. Bas för RFN är Vidsels flygplats,
en toppmodern sådan med 2.300 m
banlängd och bl a PAR, Precision
Approach Radar.
.. Landskapsgränsen till Lappland
gär lustigt nog mitt genom fältet;
delvis hör man hemma i Norrbot
ten.
.. RFN övningsområde ligger mellan
latitud 66 och 67. Polcirkeln skär
genom områdel. Norr om polcir
keln kan man se midnattssolen
vid sommarsolståndet.
.. Övningsområdet består av 165.000
hektar ödemark. 1.650 kvadrat
kilometer. stort som ett mindre
län.
.. RFN förfogar över ett frid lyst
område, som är 70 km långt och
35 km brett.
.. Avståndet från RFN bas till F2!
vid Luleå (Kallax) är 120 km .
.. Vidsels samhälle, "Robotbyn" 22
km från RFN bas är "skräddar
sytt" för RFN -behov.
.. Vidsel hal' ca 1.200 invånare, och
är bostadsort för större delen av
försöksplatsen s personal.
.. Personaltransporterna från Vidsel
till RFN sker med hyrda civila
bussar, pä k.ronans bekostnad .
.. Samerna bedriver vidsträckt ren
skötsel inom övningsområdet, som
måste utrymmas vid vissa sk jut
ningar. Särskilda hänsyn!
.. RFN helik.optrar, typ 2 Alouette,
och typ 3, Bell , flyger årligen en
sträcka motsvarande jorden runt
flera varv, inom övningsområdet.
BJ a med samer vid utrymningar .
.. 180 km är längden p~ det ren
stängsel , av fabrikat Cunnebo,
som måst upprä ttas för a tt hålla
ordning på renarna inom områ
det.
.. "Inhägnaden" skuUe räcka runt
Stockholm och dess 14 närmaste
städer.
.. 80.000 järnslolpar, så när, och
10.000 rullar stängseltråd har lyfts
på plats per helikopter.
.. 9 milj kr har hittills investerats i
basen, lika mycket i övningsom
rådel.
.. 50 milj kr har investerats i ul
rusL1ing för RFN.

robotcentrum
under polcirkeln

• II En samekvinna i sin fä rggrann a
dräkt har här fångats av fotografen
vid en renskiljning helt nära basen i
Vidsel . • Mälrobot RB 03 "Humlan" 
i princip ett litet radiodirIgerat flyg 
plan - på s tartplattan på toppen av
Telepakle. Utsikten över den lapp
länd ska fjäll världen är som synes mils
vid i klar sikt och mälroboten kan då
siktas på mycket långa avstå nd .

EFFEKTIVT SAMARBETE
Organisatoriskt påminner RFN, som fram
går av tablån, mycket om en normalflottilj .
En negativ fak tor är att detalj cheferna ej
är sam lade i ett kanslihus, utan silter
spridda i provisoriska och otillräckliga
lokale r inom basen . Liknande problem finns
dock på andra förband.
Värt samarbete med Svensk Flygtjänst
(SFV), som här på basen genom flygmate
rielförvaJlningen disponerar bl a tre civil
registrerade J 32B, är givetvis av stort
värde i alla hänseenden. Jag kan tryggt
säga, att del samarbetet löper friktions- ..
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• • Vid punkt S, Sarkas , finns teo
dolitcentralen.
Sambandsmannen
I
centralen, tornet på byggnaden, har
även talforbindelse med ledarnat och
radarnät och med ledningscentralen
vid basen i Vidse!. Han har också
möjlighet att med lampsignaler infor
mera försök sledaren

om

teodoliterna

följer forsöksobjekt och mål på före
skrivet sät!. II T h (sid 9), Kinoteodo
liten pa b il den registrerar bl a för
söksobjektens och male ns bano r och
beteende. Kinoteodolilerna , av fabrikat
Coniraves, är lio lill anlalet och star
via rad io i förbindels e med övriga
leodoliter och med teodo lilcenlralen
här vid punkl S, Sarkas .

~

fritt och effektivt, och med gott kamrat
skap. Den materiel som används vid RFN,
genom S vensk Flygtjänst och flygmateri
elförvaltningen, är tekniskt mycket kompli
cerad; vi kompletterar varand ra.

u tåt uppmärksammade. jobb på senare tid
har varit skott med RB 68, luftförsvars
robolen Bloodhound II, mot luftmål. Den
dagliga tjänsten domineras dock av prov
med målrobotar, som lillhandahlllLs för
olika beställares behov, t ex flygvapnet och
SAAB

SERVICEFUNKTION
RFN uppgift är främst att pil bästa sätt
ta hand om och betj äna provgrupper och
förband som baserats här, för övnings-,
kontroll - och prov ningsuppdrag . Till vår
service hör allt: från spik och skruv och
mat till målrobotar.
Svensk Flygtjänsts uppgift är att bistå
i fråga om teknisk tjänst och verksamhet
med flygplan J 32B, helikoptrar, målrob~
tar och tillhörande system. Flygmateriel
förvaltningens funktion här är alt leda och
inrikta tjänsten, som i operativt hänseende
är helt integrerad med Svensk Fly gtjäns!.
Att personalen fa ckligt hör henuna i sju
olika personalorganisationer borde kan ske
inverka på verksamhetens effektivi tet, men
tycks inte göra det. AIlt verkar gå smidigt,
efter väl inarbetade linjer.

ANSENLIG ARSENAL
RFN "arsena l" innehåller praktiskt taget
alla vå ra nuvarande robotar. Här en prov
karta:

-

RB OS, Viggens vassa vapen, som
är under fortlöpande utprovning
sedan liing tid
RB 24 "Sidewinder", 27 och 28,
som alla skjuts av F örsökscen
tralen och förband Ul' flygvapnet
RB 322, som provats för a tt u t
värdera ramm-motorers effekt
RB 67 "Hawk", som i mitten pb
GO-talet utprovades här
RB 68 "Bloodhound", som hittills
kontrollskjutits ett par gånger
RB 69 "Red Eye" som provats
med speciell hänsyn till svenska
förhå llanden,

Tekniskt utvecklas robotsystemen i snabb
takt. Vårt kanske mest komplicerade, och
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VÄDRET VÄSENTLIGT
I den operativa verksamheten där gi
vetvis väderbetingelserna spelar en väsent 
lig roll utgör målroboto rna en viktig
faktor. F n förfoga r man Över malrobotarna
RB 02 och 03, bogsermålet Del Mar, fall
skärmsmå len Parabandit och FD -2 samt
diverse speciella mar\un<'>l. Ett enk lare så 
dan t finns ock så för flygvapnets behov . Fi,
av flygvapnets förare har väl undgiitt alt
stifta bekan ts kap med Nausta-målet.
Precisionen är numera, i alla robotsan1
rnanhang, driven nära sin fulländning. För
varje prov skall en avsevärd mängd dala
insamla s. För alt dessa s kall bli helt till
fö rlitliga och utslagsgivande krävs en ytter
ligt omfattande instrumentering. Hör här :
banrnätsystem,
träffindikatorer,
(optiska
och mekaniska), telernätsystem, inlednings-o
övervaknings- o tidgivnings-, konununika
tions- och registreringssystem.
Dessutom sker fotografisk registrering,
med utrustning av yppersta klass : meteoro
logiska mätmöjligheter finns aven. Vid
många prov sker dessutom registrering av
meteoroLogiska data vid provplatser utan
för basen.
För att a llt skall fungera oklanderligt vid

foto: lennart iohansson

• • Nedan: En målrobot RB 02 lan
das i fallskärm på e n vidsträck t myr
inom RFN:s försöksomrade. Landning s
systemet utlöses med radioorder. Vin
tertid, da landnings om rådet är täckt
med snö . förekommer sällan några
landningsskador. Sommartid är ska
dorna ej heller nämn värda. Vid höst
och vår, med frusen men ej snötäckt
mark, kan landningsskador som regel
ej undvikas. Efter landning återförs
målroboten per helik opte r till för
sö ksplatsens vä lrustade verkstäder för
ny klargöring.

varje skott krävs dels goda meteorologiska
förhållanden, dels att materielen fungerar
ut.an anmärkning samt att deltagande en
heter samarbetar snabbt och säkert.

KÄNSLIGA KINOTEODOLlTER
Låt oss, för att få en uppfattning om en
bart banrnätsystemet, titta litet närmare på
det.
RFN system för registrering av robot
och mälbanor är uppb yggt av ett tiotal
kinoteodoliter av det schweiziska fabrika
tet Contraves. Teodoliterna är uppställda
I hus, specialtillverkade vid RFN, och med
nedfällbara tak och gavlar. (Hur en teo
dolit ser ut, och en teodolitstation med in
och utdragbart tak ter sig ser vi på bil
derna.) Läget på uppställningsplatserna
inom och i omedelbar anslutning tiIl för
söksomrädet framgår av kartorna.
Det är stora områden, som synes, och
ibland får personalen bo på stationerna 
helt isolerad - under en hel vecka. Perso
nalen är da helt sjä lvförsörjande även be
träffande maten. Elektricitet saknas på de
flesta stationer, ]jka~ä saknas vatten. Enda
möjligheten att ta sig till station är f ö of
tast per helikopter.
Och med den här rundmålningen tror
jag mig ha givit min bild av RFN, slutar
överstelöjtnant Sandbladh.

ETT ENKELT SKOTT
VI förutsätter nu, att väderbetingelserna är
goda redan vid ordergivningen på morgo

nen, kl 08.15. Definitivt beslut fattas om
skott, med robot 05 mot fallskärmsmål typ
FD-2 , enligt dagprogram. Solen skiner f Ö
redan över ett vintervitt snögnistrande
landskap. Defin itiv tidptmkt för skottet
fastställs, och rutinen dras på.
FLYGVAPEN-NYTT:s medarbetare har
inbjudits Ull delta relativt enkla skjutfall.
Hade det rört sig om skott med RB 02 mot
dubbla släprnål t ex hade allt varit betyd
ligt mer komplicerat. Inte mtnst att be
skriva!

Målet hängs upp i en balk som monterats
i målilygplanets raketställsfästen. Ett flyg
plan kan medföra två fallskärmsmål per
uppdrag. Målet väger ca 40 kilo, och be
stå r av al fallskärmsdel med radarreflek
terande huvudskärm. b) fackeldel med ut
rymme för sex IR (infra -röda ) facklor,
samt el el-enhet med tidur för tIdsregle
r ing av vissa funktioner.

FALLSKÄRMAR OCH FACKLOR
Besättningen i Lansen utgörs av föraren;
dessutom medföljer ofta en fotograf. Flyg
planet leds till rätt fällningspunkt av skjut
ledningen vid basen, och fäller målet i
planflykt med en fart av 450 km/ Um. Ef
Ler frigöring frän det fällande flygplanet
skel' följande :
bromsfallskärmen utvecklas efter
6 sek.
huvudfallskärmen efter 11 sek.
huvudfallskärmen helt utvecklad
efter 30 sek.
- facklorna tänds enligt inställt
programverk,
Fallhastigheten med fullt utvecklad hu
vudfallskärm är låg, ca 2 m/sek, och i
gnistrande vitt vinterlandskap - som ofta
här uppe - kan målet följas med blotta
ögat på en mils avstånd.
Målet kan givetvis presenteras på de
mest skilda höjder, allt efter förutsättning.

SKOTTET GM!
När målet hänger i luften på avsedd höjd
och plats flyger det skjutande flygplanet,
en 3Se, till anfallsläge. Besättntng är
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• iii Tablån ovan visar alt RFN:s ')fganisation ar i princip densamma som på en flottilj
- att sedan detaljerna ar lokalite tsmassigt vitt s pridda framgår inte. . • ... men kartan
nedan vill ge en uppfa ttn ing , trots sin liten het, om sto rheten hos RFN . 1.650 kvadratkilo
meter' Po lcirke ln skar som synes genom lörsöksområ det och landskap sgränsen till Lapp
land gtH lustigt nog m,tt över Vidse l-basen. Det Ir id lysta området är 70 km långt och
35 km brett, och det nybyggda renstang s let skulle kunna in hilgna ett område motsva rande
Stockholm med dess na rmsta 14 städeril'

ben har tillg,mg till tre motorfl ygplan och
tre seg e lflyg pla n . vilket på sitt ,ätt v illnar
o m energi. Uthildningen av motor- och se 
ge lf lygare p~g.'i r årligen v id sommar- och
vintedäger .
Lägg d är till fritidsaktiviteter på skytte
området : inte bara på pistol och gevär
utan även bågskytte, bridgeklubb, korp
idrottsklubb e n av de livaktigaste i
No rrbotten - egen hemvärnskår och egen
lottakar. Sil man förstå r att inga fritid s 
problem existerar för de 1.200 i Vidse\.

JAKT OCH FISKE
De flitiga st utövade fritidssyselsättningarna
a,' dock jakt och fi ske . Förutsättningarna
är enastående fina, med fjällmarker och
fjalivatten milsvitt. Jakten omfattar bilde
smav ilt och högvilt, t ex älg. En relativt
stor björnstam finns inom det ödsliga 0"'
radet, och bl a helikopterförarna har av
rena tillfälligheter vid lågflygni ng kom
mit nära inpå bamsarna. Varg finns fortfa 
rande, om ä n sällsynt, och 10djursstamme:1
är talrik.
Fiske, inte minst i f rr.ga om ädeUisk, kan
ske i ett otal sjöar och strömmar. Harr,
laxöring och röding, naturlig och inplan
terad, finns i mängd. Ett fritidsfolkets eldo
rado,

"VI FLYTT' INT' .. ,"
Vad mänga syd- och mellansvenskar fruk 
tar i Norrbotten främst isolering och
mörke r - har i varje fall för RFN del in
te visat sig vara b esv ärande. Ett faktum
är , att just vintern av mänga upplevs som
positiv, och avgjort inte mörkare än i mel
lansverige, Snön, den gnistrande vita, gör
tillsammans med det ofta kristallklara väd
ret att n å got "kolmörker" aldrig råder.
Vintern är stabil, utan tvära kastningar.
Och så kommer sommaren med dagsljus
dygnet run t!
Nej. vantri vse l är knappt ett ord
här uppe . Vi trivs, Skriv upp det. Vi
fl ytt' int·. Något som inte minst
C RFN instämmer i.

.. tvä man, förare och reservförare. Den se
nare funger ar under skj utningen som styr
automat i baksits under anfallets sista fem
ton sekunder. Skottet går. RB 05 söker
med svindlande fart upp sitt mal, och för
intar det.
Om huvudfallskärmen inte har fått allt
för svara s kador följs den ända till land
ningen av radar och teodoliter. Sedan lo
kalise ras den och bärgas snabbt med hjälp
av helikoptrar. Fallskärmen re pareras och
kan sedan användas för många fler skott.

PRECISION
Per bil oc h helikopter transporteras större
delen av personalen hem till basen vid ar
betsdagens slut. Men det viktiga utvärde
r ing sarbete t återsLår, Ett jobb som även
de t kräver precision, och i mänga fall över
tidsarbete för att bedöma delresultat innan
man genomför nästa skott,
Und er årets tolv månader är den mör
kaste tiden här uppe vid polcirkeln den
på sitt sätt besvärligaste, I synnerhet de
cember och januari. Klimatologi ska prov
reser veras därför till dessa manader. Så
t ex har 37 Viggen köldtestats i rent ark
tiska fö rhållanden på RFN -basen . Efter en
na n i 37 minusgrader (p assande! ) startade
motorn genast på morgonen!

FRITIDSAKTIVITET
Men RFN betyder inte bara arbete. hårt
arbete för personalen. Aktiviteterna bety
der även sådana inom fritidsomr~det. Och
möjligheterna är ypperliga. Av iso lering
märks föga. Tennisbana, idrottsplats, skid
stadion och vintersportanläggning med sla
lombana ger utrymme för alla. Varje ~,r
i ma rs går landskapets största längdistan s
tävling på skidor, "Andörjan" mellan Vid
sel och Älvsbyn, ca 45 km, Älvsby flyg
klubb har en sjudande aktivitet, och leds
av personal vid RFN, Skogsbrandbevak
ningen sommartid är t ex intensiv, Klub
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• • Nedan : Två av de tre civilregi
s trerade J 328 Lansen som RFN förfo

~

gar över, och so m opereras av Svensk

Fl ygtjänst i Vidsel. Mälen hängs upp
i en speciell balk. som monteras till
flygplanens rake tst';llsläs ten.

foto: lennart iohansson

