l

• '!•

L
I i• [:
.....
1

h. t

r;

,. I r

SH-507 /64/FFI S/NH ~~~ 11

•

IVl"-rtliJu... -r
I

(

•

1
(

, I- <' t.
I

,

~"/

"I

'f ....
• �J

- t

_:_s \, n

!

�:�!:�sl�W[?JT!::;:!lf!IE��!ft.!ff3!!L:!I�t;

-rapport S-20
I c~ g 1 '! , Intern
Dato: Mai 1964

Eksemplar nr 2 av 10

55 sider

Denne :,:.ibl.1kasjon er HR!.IJJELIG.
cg tilh0rer FFls bibliotck
U:.::t, i;cren er a.nlivarlig for at den
up�L��arcs fur1krift1me&Big
i'1. :!::.i."_toncn k .. n ikk c LAN BS
\'lc!.,rc t.11 ,rndrc.

R t: tu1·:..1-:rcs til

tibliotckct an�rest.

EN ANALYSE AV DEN NORSKE INNSATSEN UNDER OPERASJON BARGOLD
av

N Holme

1t:iit1

-c1 _ �

T
·f!;.ll-lf

_]

Godkjent,
Kjeller, 25 mai 1964

�

. (
Erik_ _Klippenberg
Forskningssjef
,__,,...

/

- : 1....· .-"(..

..,

FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT
Norwegian Defence Research Establishment
Postboks 25 - Kjeller
Norge
r .

L'E
i h. t.

(__

,� ...
,.,

,..

)

,I\-"

_.

..

.-,.

1

r

.r l : ·- ;_ I

s·

l•r.-.r

STRENGT HBMMBirl!i._

n

- 2 -

HEMMEIJ.Q

INNHOLDSFORTEGNELSE
Side
1

INNLEDNING

4

2

DET MARITIME HOVEDKVARTER (MHQ} I BODO

9

Oversikt

9

Forlopet av Sommerovel sen og BARGOLD II

9

2.2

Effektiviteten av disposisjonene i MAOC/Bodo
under BARGOLD II

23

2.3.1 Den operative kontrol l , personellq:psetningen

23

2.3.2 Grunnlaget for operativ planlegning, etterretningsbilctet i MAOC og "status egne styrker"

25

2.3.3 Den operative planlegning

26

Noen observasjoner fra BARGOLD I

30

3

333 SKVADRONS YTELSE

31

3.1

Flytimeproduksjonen

31

Rapporteringen

32

Utforelse av oppdragene

33

OPERASJONENE VED NOEN VIKTIGE FLYPLASSER

34

Luftetterretningstjenesten

34

Drivstoff- forsyningen

35

Forlegningsmuligheter m v

36

4

HE'MMELIG

- 3 -

HEMMELIG

Side

5

SAMBANDETS BELASTNING OG YTELSE

37

6

SAMARBEIDET MED BRITISKE OG AMERIKANSKE ENHETER

39

7

SAMMENDRAG

40

APPENDIKS A

44

APPENDIKS B

47

APPENDIKS C

52

REFERANSER

54

FORKORTELSER BRUKT I RAPPORTEN

55

HEMMELIG

-S'l'RBNG'P H:BMMEL!IG

- 4 -

..:;
i h. t.

r

EN ANALYSE AV DEN NORSKE INNSATSEN UNDER OPERASJON
BARGOLD

l

INNLEDNING
"BARGOLD" er kodenavn for den britisk-amerikansk-norske
overvakning av Sovjets flateovelse i Norskehavet sommeren
1963. (I det folgende brukes BARGOLD om var aktivitet,
Sommerovelsen om sovjetrussernes). Malsetningen og retnings
linjene for BARGOLD er spesifisert i "Planning Guide for
Surveillance of Soviet Northern Fleet Exercise 1963" (ref 1).
I signal den 13 juni 1963 (ref 2) pala FST bl a OKN, LKN,
SKN og MHQ/Bodo a planlegge og gjennomfore operasjonen i
overensstemmelse med disse retningslinjene.
En analyse av Sommerovelsen er utarbeidet av Royal Air
Force Coastal Command (ref 3). Den foreliggende rapport
er resultatet av en analyse av de norske operasjoner under
BARGOLD foretatt av FFI etter anmodning fra Luftforsvarets
overkommando {ref 4). Anmodningens punkt 3d om a studere
vrerhindringenes innflytelse har det ikke vrert mulig a
etterkomme pa grunn av mangel pa personell med erfaring til
a folge flyene.
BARGOLD's hovedformal var a samle etterretninger om sovjet
iske marinefartoyers (evt flys) bevegelser, deres taktikk
i eget ovelsesopplegg og vis a vis NATO-styrkene, samt
a samle ELINT-informasjoner. Det ble lagt vekt pa a
detektere Sommerovelsen pa et tidligst mulig tidspunkt.
I denne forbindelse ble det stillet forhapninger til de
norske maritime patruljefly hvis aktivitet i samarbeid med
MHQ Rosyth skulle konsentreres ost for linjen Nordkapp
Bjornoya-Spitsbergen (ref 1, side 4).
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Den 5 juli ble BARGOLD

i

4

rtt v ed signal

f,1,:4,-1!~

en relativt betydelig flyaktivitet ble satt inn i de folgende
dagene uten at nye indikasjoner fremkom.

Den 11 juli ble

aktiviteten senket til normalt niva og flystyrkene fort tilbake til normal deployering.

Denne operasjonen (5-11 juli)

betegnes heretter Bargold I.
Den 3, 4, 5 og 6 august ble en rekke russiske marinefartoyer
iakttatt i danske farvann idet de seilte ut av Ostersjoen.
Samtidig seilte en russisk jager fra Kola sydover langs
kysten.

Savel FST/E som ?-OIQ Rosyth tolket dette som en

sannsynl ig innledning til Sommerovelsen.
Den formelle reaktivering av BARGOLD fant imidlertid ikke
sted for nesten en uke senere.

Denne tilbakeholdenhet ma

rimeligvis tilskrives hendelsen i
amerikansk side (dels ogsa i

juli.

Fra britisk og

forstaelse med MHQ Stavanger)

ble havovervakningen allerede 5 august lagt opp med tanke
pa Somrnerovel sen .
Ved MHQ Bodo ble det imidlertid ikke truffet noen disposisjoner med henblikk pa spesielt

a

detektere deployeringer

av UVB og eventuelle overflatefartoyer fra den sovjetiske
Ishavsflaten.

Hele uken 5-11 august ble det floyet ett

tokt pr dag - radarsok i instrumentflyhoyde 2000 ft etter
forhandsplanlagt ukeprogram.

Disse toktene avdekket ikke

noe uvanlig eller pafallende - bortsett fra 2 russiske
jagere som seilte ut langs kysten den 9 august.

Samme dag

oppdaget RAF-fly 2 andre jagere og marinetankeren
stasjonrere i

posisjon 68°N 01°E.

11

VOLKHOV"

Disse fartoyene hadde

seilt ut fra Murmansk- omradet uten

a

bli oppdaget.

Den 12 og 13 august kunne man konstatere at et antall UVB'er
var deployert til farvannet mellom Island og Norge uten at en
eneste var iakttatt i transitt.

I h. t . S ,1 · rt1.
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Sommerovelsens utvikling var i korthet folgende:
En sydlig "markeringsstyrke 11 av overflatefartoyer seilte
fra Ostersjoen sydover gjennom Kanalen og rundt De britiske
oyer mens UVB'er fra Ostersjoen forflyttet seg nordvestover
mot farvannet mellom Skottland og Island.

Den 11-13 august

trengte markeringsstyrken gjennom omradet og returnerte
den 14-15 til Ostersjoen.
Fra den 13-16 observertes et okende antall UVB 'er i omradet
rundt den nordlige markeringsst yrken (marinetankeren VOLKHOV

+ 2 jagere). Den 16-19 er tyngden av UVB "sightings" ved

68 - 70°N, o0 E/W mens overflatefartoyer trekker nordover.
Den 20 august observertes UVB'er ved 73°N og i de to folgende
dager trakk alle fartoyer i Nordsjoen ost for 10°E og hjem.
Overvakningen av Sommerovelsen i tiden 15-22 august betegnes
heretter BARGOLD II.
I tabell 1.1 s ammenfattes noen data til belysning av innsatsen under operasjon BARGOLD.
Denne analysen har til hensikt

a

gjennomga i noen detalj

forskjellige aspekter av den norske deltakelsen i operasjonene, med vekt

pa

LKN's ansvarsomrade.

I kapitel 2 diskuteres den operative ledelse fra MHQ Bodo,
herunder de taktiske disposisjoner og tolkningen av innkommende
etterretninger.
Kapitel 3 soker

a

belyse 333 skvadronens planlegning, ytelse

og rapportering.
Operasjonen av LKN's flyplasser omtales i kapitel

4,

sam-

bandet i kapitel 5 og samarbeidet med britiske og amerikanske
enheter i kapitel 6.
Kapitel 7 er et sammendrag.
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En forkl aring tilde mindre vanli ge forkortelser finnes
bakerst i rapporten .

i

BARGOLD I j BARGOLD I I
-11 "uli
-22 au ust

f Antall tokt totalt

x}

312

16
x)

27
7

x)

1 33
1 25
20

x)

3600

. hvorav :

RAF

MHQ Bodo
MHQ Stavanger
(MHQ Rosyth & Plymouth)

USN
RCAF

(Kefl avik )
Keflavik

RNoAF

Antall flytimer totalt
hvorav:
RNoAF

MHQ Bodo

I

1 67
x)

MHQ Stavanger

f

250 xxx)
50
1800
1200
300

RAF

USN
RCAF
Antall flytimer pr dogn
RNoAF
RAF
USN
RCAF

x)

'

II
I

i

16
1 00
66xx)
30

24
x)

Antall t okt fra norske fl y p lasser
RAF

USN
Antall UVB deteksjoner totalt
hvorav :
Norge

17
10

31
23

2

90

0

0

RAF
USN

1

RCAF
SKIP (Royal Navy}
Andre kilder

26
8

0
0

10
6

40

1

x) Data ikke tilgjengelig. RAF innsats pr dag omt rent som i
BARGOLD II, USN og RCAF mindre
xx) 11-20 august

xxx) ansla.tt

Tabell 1.1 Oversiktsdata for innsatsen under operasjon BARGOLD
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2

DET MARITIME HOVEDKVARTER

2.1

Oversikt

MH

i h. t. S1k, ~r,

Idette kapitel vurderes etterretningsbildet og kommandofunksjonenes ytelse pa grunnlag av operasjon BARGOLD.
MHQ Bodes kommando- og organisasjonsmessige s tilling er
omtalt i Vedlegg A.
De viktigste konklusjonene kan sammenfattes slik:

2. 2

a)

Personelloppsetningen i MAOC bor revurderes. Deter
helt urealistisk a forutsette at 3 faste offiserer
alene vil vrere istand til a avvikle en aktivitet som den
under BARGOLD pa en rimelig effektiv og flysikkerhetsmessig tilfredsstillende mate.

b)

En utstrakt delegering av myndighet nedover i hele
konunandosystemet uten en tilsvarende koordinert formidling
av etterretningsinformasjonen har resultert i en totalt sett - begrenset evne til a reagere pa etterretningene. Denne virkningen kom under BARGOLD til
uttrykk i en slik grad at det reis er et sporsmal om
de nav~rende prosedyrer er forenlige med de krav som
stilles til den militrere beredskap.

Forlopet av Sommerovelsen og BARGOLD II
Lordag 3 august
a)

Utseiling fra Ostersjoen: Hjelpefartoyet GAAS

b)

1 marinefartoy (SKORY 060) forlater Kola - vestgaende

c)

Ingen M/0-flyaktivitet nord for 64°N

~

- 10 -

IG

Sondag 4 august
a)

lht.-.1,

Utseilinger fra Ostersjoen:
2 ELINT-tralere

Marinetankeren Y.AKHROMA (kjent fra tidligere flateovelser)
b)

1 marinefartoy ( SKORY) registrert av FST utenfor
Lofoten kl 020oz

c)

pa

Et Albatross-tokt floyet

track 8 (Figur

2.1).

Det ble registrert 25 spredte radarkontakter og
identifisert

4-5 russiske tralere samt et par russiske

handelsfartoyer

Mandag 5 august
a)

Utseiling fra Ostersjoen:
2 W klasse UVB

SVERDLOV 134
KYNDA 143
KOTLIN

183

Marinetankeren NAPA
b)

MHQ Stavanger sendte i

lopet av dognet 2 E-oversikter

bl a til SKN (ikke til LKN) med god oversikt over
status i Skagerak-Nordsjoomradet
c)

Kl 054oz mottok MAOC (v/VOSO) signal fra FFSV om peiling
av 22 marinefartoyer i

243° (god peiling).

Retningen

indikerer Nordsjoen mellom Skottland og Norge. Meldingen
ble notert i tjenestedagboken med tilskriften "antall og
retning neppe riktig".

Det har ikke vzert anledning til

a kontrollere rneldingen, men sett i et historisk perspektiv
er det ikke usannsynlig at den var riktig
d)

VOSO scramblet avskjzeringsjagere for ukjent ballong ved
Rost kl llOOZ og for ukjent tokt nord av Andaya kl 210oz .
Det sistnevnte fadet kl 214oz. (Disse begivenheter kan
ikke direkte koples samm.en med Sommerovelsen, men nevnes
her som mulige uttrykk for okende russisk aktivitet).
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t ble papekt at

FST mottok et signal fra Danmark h vor

den registrerte russiske aktiviteten tydet
i Atlanterhavet" er under forberedelse.

pa

at "en ovelse

Videre ble det

anmodet om eventuell informasjon fra de nordlige farvann
som kunne tyde

pa

det samme. (Denne henvendelsen ble

hverken besvart eller formidlet videre).
f)

Kl lOSO(Z?) sendte FST signal til SKN og OKN om det marinefartoy som ble indikert ved Kola tidlig den 3 og Lofoten
tidlig den 4 august.

Senere

pa

dagen ble marinefartoyet

identi fisert som en SKORY vest for Bergen.
g)

Det koordinerende hovedkvarter i Rosyth innsti lte seg

pa

at Sommerovelsen var i anmarsj og intensiverte fly-

aktiviteten.

Det ble imidlertid ikke sendt ut noe formelt

signal om reaktivering av BARGOLD.

Deter ikke kjent

hvorvidt situasjonen ble diskutert pr telefon mellom
MHQ Rosyth og MHQ Bodo .
h)

En Albatross floy track 9 (Figur 2 . 1), en Neptun fra
Keflavik til 74°N 27°E til Bodo og en Shackleton fra
Kinloss vest om Frer oyene til Bodo uten
usedvanlige kontakter.

a

registrere

Tett skydekke i 1000 ft.

Tirsdag 6 august
a)

Utseilinger fra Ostersjoen :
2 W-klasse UVB
1 polsk W-klasse UVB
Havgaende redningsfartoy for UVB'er AGATAN

b)

Oversikt over de russiske enheter i Nordsjoen ble
sendt fra MHQ Stavanger til bl a SKN, men ikke LKN

c)

Signal sendt fra FST til LKN og SKN: "Indikert marinefartoy 70-71°N 17°30E 061040.
antakelig lenger ute".

3 eller flere fartoyer

Et amerikansk fly var i

omradet ved den tid marinefart oyet ble indikert, men
dette rapporterte intet som kunne ha vrert det indikerte
{Dette er det samme omradet hvor det ukjente toktet ble
iakttatt dagen for).

1-, E f
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d)

Det registrerte
En Albatross lo-y track lla ( f i gur 2 •.2
mange spredte fartoyskontakter, men av de identifiserte
)

var ingen u vanlige.

•

Den britiske, amerikanske og

kanadiske flyaktiviteten ble oket.

Onsdag 7 august
a)

Om kvelden meddelte vakthavende FST/Ops pr telefon til
VOSO i Reitan at "BARGOLD er under oppseiling, men deter
var policy at vi ikke skal slite oss ut

pa

dette".

Meddelel sen ble gitt etter o r dre fra nestkommanderende i
Forsvarsstaben .

Deter uklart om den innebar en re-

vurdering av de malsetningene som var anfort i

" Planning

Guide" (1) ( -og altsa var en ordre om mer eller mindre a
neglisjere BARGOLD) eller om den var ment som en be-

Pa

kreftelse av de opprinnelige retningslinjene.

den

annen side har meddel elsen neppe fatt noen konsekvenser
for operasjonen i Nord-Norge da den av V0S0 i Reitan
ikke ble oppfattet som vesentli g og hverken nedtegnet
i tjenestedagboken eller formidlet videre .
b)

Melding mottatt i

Reitan fra GSV om at et jetfly kl 1407B

kom innover norskegr ensen f r a ost.

Det floy over

Bjornevann, Hoybuktmoen og snudde sa tilbake, rapportert
av 2 grensevakter.

Kontrolloren i SOC/N mener det var

ett av vare PR-fly (Denne slutningen kan synes diskutabel ) .

c)

Kl 1715 meldte FFSVx) 4 store fartoyer i god peiling 290°
(retning Jan Mayen) Kl

2030 mel des om 3 gode pei linger

pa ukjente marinefart oyer i henholdsvis 290°, 258° og
218° - og noen timer senere ytterligere
pei linger pa ukjente marinefartoyer i

4

darligere

234°, 037°, 249°

og 242° .
d)

En Albatross floy track 10 (figur 2 . 2).

Noen fa spredte

radarkontakter ble registrert, 3-4 fiskefartoyer og et
s l ep ble identifi sert.

h t

k

tr k e r:

x) Om rapporteringen av FF SV's peilinger se senere
avsnitt 2.3.2
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Torsdag 8 august
a)

i h. I (
•. )
2-3 UVB ble sett av engelske ..,..~~'e'd--Frer oyene. No~,-,,.,- ~

fulle forms PURPLE fra disse flyene ble mottatt i MAOC Bodo
b)

MAOC palegger track 8 for 333 skvadron - ikke noe spesielt
iakttas.

Dessuten en operasjon POPEYE for

a

i nspisere

SKORY 060 og KYNDA 143 som transitterer nordover langs
kysten etter rendevouz ved Sorlandet natt til

7 august

Fredag 9 august
a)

1-7

Forsvarsstabens etterretningsoversikt for perioden

august ble presentert for Sjefen for Forsvarsstaben, for svarsgrensjefene og ( pr telex) OKN .

Oversikten gir

uttrykk for FSTs vurderin~ at Sommer ovel sen er under
forberedelse.

Det gis en oversikt over utseil ingene fra

Ostersjoen og manovrene i Nordsjoen .

Det papekes at

e r iakttatt i de nordlige farvann, men det heter

i ntet

videre : " Det foreligger imidl ertid indikasjoner pa at
et storre antal l UVB'er befinner seg u tenfor l okale
farvann i nord " .

Deter ikke kjent hvorvidt presenta sjonen

ble gitt for de nevnte sjefer personlig.
Imidlertid nadde d i sse opplysningene ikke f rem til

MHQ Bod o og intet ble gjort for a pavirke operasjonene
i MAOC
b)

Et RAF-fly oppdaget marinetankeren VOLKHOV og to jagere
0

(SKORY 064 og KOTLIN 018) i posisjon 68°N Ol E.
Fartoyene forble stasjonrere i omradet i
hadde passert fra Kola uten

a

flere dager og

bli observert.

Det var

ingen fly i omradet vest for 15°E eller nord for 67°N
den 8 august - til tross for de gode indikasjonene fra
FFSV

pa

mar i nefartoyer nettopp i

ettermiddagen
c)

dette omr adet om

7 august

En Albatross floy track 10, oppdaget en KOTLIN 016 og
et

UVB moderskip DMITRIY GALKIN 60 nm av Sorey med

kurs SV.

SKORY 060 og KYNDA 143 b l e "sett hjem" ved

Makkauer av fly
1

i h. t. f
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Lordag 10 august

a)

,1

MHQ Bodo mottok dtg 10l831Z fra

Q- Rcrayth "BARGOLD

initiated"

b)

MHQ Bodo mottok meget fyldig etterretningssammendrag
f ra

c)

MH!,!

Rosyth

Albatross floy track 2 (Figur 2 .3) og identifiserte 2
russiske tralere og et US surveying ship, dertil 34
spredte radarkontakter

Sondag 11 august
a)

Stor aktivitet av RAF
Den sydlige markeringsstyrken (SVERDLOV 134 og KOTLIN 183)

seiler nordover i omradet 55-61°N l0-2o

0

w.

Flere UVB-

sightings i omradene - ogsa et par UVB sightings ved

65°N 05°w, ca 1 50 nm SW for den nordlige markeringsstyrken
ved VOLKHOV
b)

En Albatross flyr track 11.

71 radarkontakter hvorav
en gruppe pa 20 ved 75°N 31°E og en pa 15 ved 74°N 30°E
Ingen fartoyer identifisert

c)

( FFis representant ankom MHQ Bodo for

a

folge ovelsen

til den 20 august).

Mandag 12 aug ust
a)

25 tokt av RAF, USN og RCAF oppdager ca 10 UVB. De
fleste av disse i farvannene syd for 65°N, men ogsa et
par ved den nordlige markerin gsstyrken. SVERDLOV 134
og KOTLIN 183 trekker mot Nordsjoen

b)

En Albatross flyr track 1 0.

c)

FST ut sender den forste daglige etterretningsoversikt
til for svarsgren sjefene og OKN. Disse oversiktene har
ikke vcert tilgjengelige for FPI i sin helhet, men et

6 spredte radarkontakter og
5 russiske tralere i en gruppe ved 74°N 30°E

par "proveru antyder at de var innholdsrike og godt
underbygget.
september .

Oversikt,e ne ble utsendt daglig til 13
Hverken oversiktene

formidlet til MAOC.

dem ble
II

•
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Tirsdag 13 august
a)

Status i Sommerovelsen forble omtrent uforandret.
En Albatross floy track 9 og registrerte ca 1 5 spredte
radarkontakter samt identifiserte 6 russiske tralere ogsa spredt

b)

14

SKN deltok i planlegningen av Albatrosstokt for den
august

Onsdag
a)

14 august

SVERDLOV 134 og KOTLIN 183 trakk mot Skagerak.

En

rekke UVB deteksjoner syd for 68°N

b)

2 Albatrosstokt f loyet som vist i figur 2. 4. Det
vestligste toktet regis t rerte 15 radarkontakter i farvannene ved Bjornoya og 6 i en gruppe samt 4 spredte

100 nm av Troms.

Det ostlige toktet hadde ca 15 radar-

kontakter langs kysten av Troms og Finnmark, hvorav

4 ble identifisert som russiske handelsfartoyer.

Ved

74-75°N 29-31°E registrertes 15 radarkontakter, 5 ble
identifisert som russiske tralere
c)

En Neptun landet

pa

Andoya 4 timer overdue uten

kontakt med Andoya eller MHQ Bodo.

a

ha hatt

Flyet hadde mottatt

nye ordre fra operasjonssenteret pa Ke flavik uten at norske
instan ser var underrettet.

Torsdag 15 august
Melding utsendt fra FFSV om indikasjoner pa ukjent marinefartoy nord av Ost- Finrunark .

En Albatross floy track 8

15 uidentifiserte
radarkontakter nord for Ost-Finnmark og ytterligere 50

men identifi serte ikke noe uvanlig.
i andre omrader.

MAOC palegger nytt tokt pa track 11. Dette identifiserte
13 russiske handelsfartoyer og 3 tralere nord for OstFinnmark.

Ytterligere 12 radarkon akter forbl e uidenti-

fiserte p g a l avt skydekke.
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Fredag 16 august

De fleste UVB sightings var na i omradet 67-70°N O-l 0°E.
Track 10 floyet av Albatross .

Foruten 28 spredte radar-

kontak ter og 7 t r alere b le SKORY 064 iakttatt i transitt
tilbake til Kola.

Lordag

17 august

MAOC la opp en A/U barriere nord av Ost-Finnmark -

se f igur 2.5 .

2 tokt legges pa med tilsammen 16 timer

patruljetid - resultatlost.

Tett skydekke: 100 ft.

Sondag 18 august

7 UVB sight ings av allierte f ly - fortsatt syd for 70°N .
Markeringsstyrken na ved 72°N 10°B.
MAOC legger pa to tokt pa A/U barrieren, begge negative .
Det f o rste avbryt es pg a flyuhell .

M:andag 1 9 august
a)

333 s k vadron meddelte at den i kke hadde noen serviceabl e
f ly . Etter diverse "forhandlinger" med MAOC Bodo ble et
f l y klart for operativ tjeneste kl 143oz . Fl yet kornmer
imid lertid ikke avgarde for

2½

time senere pg a be-

spisning av besetningen
b)

2 tokt floyet pa A/U barrieren - fortsatt negative

c)

Ved 16-tiden ble det mottatt et signal fra Aldergrove
med MHQ Bodo som eneste addressat.

Signal et hadde

ingen mening - mul igens pg a forvren gning.
truf fet for
d)

a

Ingen tiltak

oppklare forholdet

1946Z rapporterte Vardo en stor UVB observert i kikkert
8 nm av land og kontakt med marinefartoy i posisjon
70°27N 31°25E. SKN informert . Det ble opplyst at
KNM UTVJER. var
ikke kjent .
UTVJER.

pa

PASEX Varda-Alta , men posisjonen var

Vardos karakteristikk passer d arl i g

Det b l e allikevel besluttet

saken.

a

ikke gjore noe med
r.

i h t

pa

-
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e)

Ukjent tokt dukket opp ca 50 nm vest av Andoya, hastighet
200 kts og kurs mot flystasjonen.

Etter at toktet ikke

lot seg identifisere av MHQ Stavanger og heller ikke av

MHQ Rosyth ble avskjrering sjagere scramblet .
seg

a

Det viste

vrere en Neptun som tok av fra Andoya for Sola

18152Z.

Ingen av de nevnte hovedkvarter var underrettet

av Keflarvik om endring i flight plan

Tirsdag 20 august

a)

Mottatt signal fra MI-IQ Rosyth: "Subject to no unforseen
developments intend terminating BARGOLD without further
signal at 20 235<.:e August".

Det viste seg at operasjonen

ble forlenget et par dager utover nevnte tidspunkt
b)

2 A/U barrierer lagt opp av MAOC {figur 2.5) og dekket

med et tokt hver.
c}

Negativt resultat

To tilfeller av endring i

11 flight

plan 11 for USN fly

(forlengelse av flytid) ikke meddelt fra Keflavik . Det
ene flyet var vel 2 timer for sent tilbake til Andoya
d)

Sektoroperasjonssenteret i Reitan meldte ukjent tokt
2 nm NE av Bardufoss.

Hoyde 2900 m, kurs NE .

bade av Sorreisa og Honningsvag.

Innlest

Toktet fadet for

avskjrering kunne igangsettes
e)

{FFis representant forlot Bodo)

Onsdag 21 august

A/U barrierene dekket som 20 august.

Et skip (dokk

og 2 taugbater) registrert, men ingen UVB

Torsdag 23 august
7-8 UVB sightings av allierte fly i omradet 72-74°N
10-20°E o

De norske A/U barrierene lenger ost opprett-

holdt med ett tokt hver - negativt resultat
~
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Etter den formelle avslutning a v A"ltGOLlY b:te A/ U
barrierene opprettholdt et par dager og en UVB registrert.

Effektiviteten av disposisjonene i MAOC Bodo under BARGOLD II
Nar ytelsen i MAOC og MHQ i Bodo i det hele viste seg a
vrere meget lav ma dette ses i lys av at man var i en oppbygningsperiode. SKN hadd,e nettopp flyttet til Bodo omradet
og var enna ikke helt etablert. Ogsa i MAOC, som hadde
va?rt operativt noen maneder, var de tekniske hjelpemidler
mangelfulle. (Deter ikke kjent for FFI i hvilken grad
disse forhold s enere er bedret).
I det folgende gis en oversikt over ytelsene og problemene
i de forskjellige funksjoner pa flysiden i MHQ. Ved MAOC
og MHQ forstas sentrene i Reitan nar ikke annet er tilfoyet.

2 . 3.1 Den operative kontroll, personelloppsetningen
Den alvorlige rnangel pa personellsiden kom klarest t il
uttrykk i forbindelse med den operative kontroll. Av de
3 faste offiserer ved MAOC var sjefen pa tjenestereise
i tiden 4- 16 august, en annen (kaptein fungerende i
majors stilling) permittert et par uker til 1 5 august (sommerferie} og den tredje (major) sykemeldt fra 12 august.
Periodevis var "staben" assistert av en sersjant/flyver
fra 333 skvadronen (og FFis representant) for stottefunksjoner
som koding av signaler, telefontjeneste o 1. I den
kritiske deployeringsfasen av Sonunerovelsen var operasjonene
i sin helhet overlatt en fast offise r pa dagtid og VOSO/LKN
resten av dognet, helgene og dessuten i tiden 1 2-14 august.
VOSO-tjenesten ble fordelt blant offiserer fra K&V systemet
i Reitan og fra LKNs stab i Bodin. I tillegg til at disse
ble palagt alt for meget arbeid hadde flere av dem minimale
forutsetninger for funksjonene i MAOC. Hele opplegget for

.....
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maritime luftoperasjoner med organisasjon, sambandsprosedyrer,
koder og forstaelse a v MAOCs funksjoner er sa komplisert at
en orientering forut for vaktovertagelsen ikke vil sette en
uerfaren offiser istand til i utfore den tjenesten som
fordres.
Det oppsto folgelig vanske.ligheter med avvikling av trafikken vanskeligheter som ved
stendig sammenbrudd.
boards up-to-date.

3-4 anledninger fikk karakter av fullI disse tilfellene var ingen state-

Spesielt at

11 aircraft

taskboard 11 nrermest

ble oppgitt i perioder medforte tap av over sikten over fly i
luften (hvilke oppdrag, siste kontakt , antatt landing,
kallesignal, osv).

Ved et eventuelt havari kunne man her ha

ri sikert ikke i registrere at flyets "ops normal" rapporter
uteble for timer etterpa.
fly inn i

Eller man kunne ha ledet flere

samme omrade uten oversikt over eventuell

kollisjonsfare.
Disse forhold skyldes, som nevnt, delvis VOSO'ers manglende
erfaring i maritime prosedyrer.

Men like vesentlig var

tidsnoden og derav folgende halvtimers forsinkelser ved
dekoding av signaler fra fl y, mangelfull arkivering av
signaler, ufullstendig logging i tjenestedagboken osv.
Til visse titler - ofte om kvelden - hadde vakthavende full
beskjeftigelse i bare a betjene telefonene.
Under BARGOLD var M/P flyaktiviteten i MAOC/N's kontrollomrade (nord for 64°N) kanskje 10 ganger storre enn vanlig,
men fortsatt heller i underkant av hva man ma v~re innstilt
pa i en virkelig krisesituasjon.
synes det nodvendig

a

Under denne forutsetning

ga til en utvidelse av den faste stab

samt a etablere en reserve av assisterende personell som
kan aktiviseres

pa

kort tid (f eks

6 timer).

I betraktning

av at den maritime rekognosering i fred har til formal
konstatere en eventuell trusel er det viktig at en slik
reserve kan rekvireres til tross for at bare relat·i vt

1-J E r 1
i h t t.
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svake indikasjoner foreligger.

Den bor derr ~

ikke ses som

en del av det alminnelige mobiliseringsapparat.

2.3.2 Grunnlaget for operativ planlegging, etterretningsbildet i
MAOC og

11

status egne styrker"

E-plottet i MHQ under BARGOLD var utilstrekkelig som grunnlag
for den operative planlegning.

Den viktigste arsaken til dette

er manglende koordine ring i informasjonsformidlingen og
disponeringen av personell
all operativ ledelse

na

pa

E-siden i Bodo-omradet.

Mens

er lagt til hovedkvarteret i Reitan

samles E-informasjoner ogsa ved 2-3 andre og innbyrdes uavhengige instanser uten at det foreligger retningslinjer for
videre formidling til enheter som utover den operative
kommando.

MHQ hadde en offiser (loytnant) i Sjoforsvaret som i "kontortiden" skulle tilrettelegge de taktiske etterretninger for
SKN.

Tross mangelfulle hjelpemidler plottet han de

russiske fartoysbevegelsene i hovedtrekk pa grunnlag av
innkonunende oversikter fra andre h o vedkvarter og forms
PURPLE for norske og allierte fly.

Detaljplotting f eks

av radarkontakter fra radarrekognoseringstokt og peilinger
fra FFSV ble som regel ikke plottet ut i det hele tatt .
Det sier seg selv at plottet ble noe foreldet ved at
plottingen foregikk

pa

dagtid.

Under forste del av Sommer-

Hvelsen var lHytnanten permittert og plottingen ll da
helt nede.

MAOC hadde ikke

henvist til A planlegge

pa

noe E-personell og var derfor
grunnlag av SKN's oversiktsplott

samt tilfeldige informasjoner.
Forsvarsstabens ukentlige, og i tiden 12 august - 13
september daglige, E-oversikter ble formidlet til OKN i
Bodin Leir.

De kom ikke MAOC til gode, hverken som

informasj on eller ved operativ rettledning.

Deter vist i

kapitel 2.2 at disse oversikter ville betydd rneget for
forstaelsen av den situasjon man var oppe i.

1--1 E •
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FFSVs peilinger formidles fra innsamlende stasjon til
FST i Oslo med gjenpart t i l LE-offiseren i LKNs stab•
Utenfor arbeidstid fremsendes de til VOSS (i praksis VOSO) denne skal formidle dem til LKN/LE-offiser neste dag.
Under BARGOLD var det ingen kontakt mellom MAOC og LKNs
LE-offiser i Bodin.

Av de meldingene s om ble mottatt i

Reitan ble noen dekodet og notert i tjenesteboken, andre
bare dekodet og et antall makulert i
Deter grunn til

a

11

ra

tilstand 0

•

-

tro (kapitel '2.2) at disse peilingene

kunne ha vrert til verdifull hjelp i planlegningen dersom de
var tatt vare

pa

og presentert

slik det ble gjort den

pa

en omsorgsfull mate -

15 august (kapitel 2.2).

I et tilfelle ( 5 august) ble en evaluert peiling fremsendt
MHQ i Bodo fra FST i Oslo . Peilingen var da 33 timer gammel
og uten interesse for MAOC.
Oversikten over e gne styrkers status lot ogsa meget tilbake

a

onske .

F eks ble oversikt over basenes fuelstatus ikke

holdt up-to-date.

Inn til 15 august hersket det til

stadighet uklarhet om hvor mange og hvilke fly som var

pa

basene (dette gjel der USN og RAF fly).

Srerlig

mangel full var oversikten over egne (norske) flys evne
til

a

pro<lusere flytid, men dette er et forhold som

forst og fremst skyl des en skvadron og vil bli omtalt
i forbindelse med skvadronenes yt else .
Meteorolog i ske oversikter var ikke tilgjengelige i MH!,.Z og
ikke noe ble gjort for

a

systematisere de meteorologiske

observasjoner som periodevis ble mottatt f ra norske fly i
luften .

2 . 3.3 Den operative planlegning
I tiden

5-16 august ble det floyet ial t 14 tol<t pa standard

track for rekognosering mot overflatefartoyer, Figur 2.1-2 . 3.

HBMMBLIG
I h t

Operasjonsordrene angi r instrumentflyhoyde 2000 ft og
visuell inspeksjon av kontakter innen 15 (eller 20) nm av
t.racket.
Disse standard sokene er utarbeidet under medvirkning av
FFI med henblikk

pa a

kartlegge fartoysaktivitetenG

De ma

ses som en okonomisk plan for

a

aktiviteten i

Taktikken gir lite detalj -

store omrader.

holde en viss oversikt over

informasjon, men danner et godt utgangspunkt for grundigere
undersokelser i situasjoner hvor dette er onskelig. Opplegget
var saledes ikke egnet til
eller

4-5

a

avdekke en deployering av UVB'er

overflatefartoyer fra Ishavsflaten.

r.fot overflatefartoyer som transitterer med 20 kts gjennom
overvakningssonen (mellom kysten av Ost-Finnmark og 76°N)
gir sokene med ett tokt pr dag ca 30% sannsynlighet for
radardeteksjon.

Imidlertid ble bare 15% av radarkontaktene

identifisert (i gjennomsnitt 6 av 40) slik at sannsynligheten
for

a

registrere et sovjetisk marinefartoy under disse

forhold bare var av storrelsesorden
mulig

a

l egge storre vekt

pa

5%.

Det var meteorologisk

identifisering og dette burde

ha vrert gjort sa snart man fikk de for ste tegn

pa

at en

utseiling kunne vrere i gang selv om dette med den sterkt
begrensede tilgangen av fly matte skje ved reduksjon av
dekningsomradet.
En okning av deteksjonssannsynligheten ut over 30% - til
f eks 60 eller. 90% - ville i alle fall krevet 2-3 ganger sa
stor flyinnsats, altsa 20-30 flytimer pr dogn.

Idette

tilfellet burde man ha anvendt andre sokemonstre med vekt

pa a

unnga dobbeltdekning.

Mot UVB som forsoker a unnga deteksjon vil radarsok i
2000 ft hoyde ha meget lav effektivitet - se nedenfor.
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I perioden 17-23 august ble flyinnsatsen i samrad med MHQ
Rosyth konsentrert pa A/U barrierer nord av Ost-Finnmark,
Figur 2.5 . Hensikten var a detektere UVB'er i transitt
tilbake til baseomradet pa Kola-kysten. Operasjonsordrene
for disse toktene angir i nstrumentflyhoyde 1000 ft, maksimal
utkikk og bruk av radarsokemottaker samt minimal bruk av
egen radar og radio. Barrierelinjens lengde var ca 80 nm
hvilket er optimalt for en stasjonrer cross-over patrulje
basert pa fartoyshastighet 10 kts, flyhastighet 130 kts og
6 nm (visuell) sokebredde (= 3 nm midlere deteksjonsavstand).
Nar det ikke ble detektert mer enn l UVB (den 24 august etter form ell avslutning av BARGOLD) kan dette ha flere
arsaker. Selv om deter svrert sannsynlig at et antall
russiske UVB'er passerte gjennom UVB-barriereomradet er det
ikke gitt at de ga seg tilkjenne pa overfl aten. Dertil
kommer at barrieren bare ble opprettholdt tilsammen ca
12 timer pr dogn og at deteksjonssannsynligheten for
visuell deteksjon av en snorklende UVB innenfor en
sokebredde av 6 nm ikke er 100%, men snarere av storrelsesorden 20%. (ref 5).

Primrer deteksion
Totalt I
Radar I LOFARXJ
Visuelt
antall
detekt. dags- 1morke !dags- 1morke [dags- morke
lys
lys
lvs

Flytype

SHACKLETON
NEPTUN

0

0

0

0

-

-

40XX

23

4

10

2

-

-

26:xx

7

0

0

11

4

2

0

3
1

1

2

2

0

AU3AlrROS:
i

ARGUS

8

I

x) Se teksten
xx) Inkluderer en ikke spesifisert deteksjon
Tabell 2.1

.P rimrer deteksjon av UVB under BARGOLD II fordelt
~

flytype

I h. 1

--

2J-l Er.~

i

I I1. t.

!l

Tabell 2 . 1 viser fordelingen av de prim~re UVB deteksjonene
for de forskjellige fl ytypene.

Materialet tillater ikke

vidtgaende konklusjoner idet man ikke vet hvor mange UVB'er
som var tilgjengelig for deteksjon i de enkelte tilfeller.
Angaende radardeteksjon bemerkes at de fleste av de 12
kontakter som ble etablert av Shackletons forsvant (dykket)
pa 10-20 nm avstand hvoretter relokalisering mislyktes .
Det amerikanske LOFAR- utstyret er basert

pa

bruk av passiv

sonarboye og frekvensana l yse i flyet av de mottatte signal er.
Det bygger altsa pa andre prinsipper enn det systemet som er
installer t i Al batr ossen.

Det sistn evnte er bare anvendelig

for lokalisering, ikke for deteksjon av UVB (ref

'

I

Flytype

5).

Antall
Flytimer i gjennom~ on
operative snitt pr tokt
task av
tokt i
.,otal
BARGOLD r l' On task ! Off task l Total t:id

Operasjon
fra:

ALBATRe.ss Nord- Norge

27

6. 4

2. 9

9. 3

69

SHACKLETON

85

8.4

4.7

13.1

64

Nord-Norge

31

3. 8

13. 1

71

Keflavik

95

3. 2

10 . 0

70

Nord-Norge

23
20

9. 3
6. 8
8. 8

o. 8

10. 4

5. 4

9.6
15.8

92
65

u

NE ;f>TUN

"

UK

Keflavik
og UK

ARGUS

Tabell 2.2

I

Lengde og utnyttelse av operati ve tokt under

BARGOLD II
Tabell

2.2 er bygget pa de operative tokt ,

dvs at transitt-

flyvninger ved redeployering ikke er medregnet.

Det fremgar

at den mest effektive utnyttelse av flytiden ble oppnadd ved
operasjonene fra Nord-Norge pg a kort transitt tilde
primrere interesseomradene .

I
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Noen observasjoner fra BARG0LD I
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En sammenligning mellom de bilder av s :ipsa"kt±v iteten i
de nordlige farvann som de maritime flyene produserte i de
nrermeste dagene for aktiveringen av henholdsvis BARG0LD I
og BARG0LD II viser ikke noe som kan antyde at Sommerovelsen
var forestaende i
i

det siste tilfellet.

Dette resultatet er

og for seg rimel ig idet Somrnerovelsen ikke berorte den

normale aktivitet i omradet.
Personellsituasjonen i MA0C under BARG0LD I var ikke ful l t
sa darlig som under BARG0LD II for savidt som 2 av de 3
faste offiserer var i tjeneste .

pa

Men den fullstendige mangel

assisterende personell (inklusive etterretningspersonell)

medforte s~rdele s hardt arbeid og lange vakter .

I lopet av

4 dager (6-9 juli) var den ene av offiserene i tjeneste ved
MA0C i 54 timer, den andre i 52 timer. (I til legg konllller
transporttiden idet begge var bosatt i Bodo).
Heller ikke under BARG0LD I hadde MA0C adgang til informasjoner
og vurderinger fra andre etterretningsledd.

FST/E anforte

i oversikten for 4-10 juli at det ikke var noe som tydet

pa

at Sommerovel sen var i anmar.sj enna.

Etter at BARG0LD I var iverksatt

5 jul i mottok LKN opsil

signal fra Luftforsvarets stasjon Vardo den 8 juli: "Den
store aktivitet av HU-16B i vart omrade og sovjetiske f l ight
patterns idag er uvanlig t i l mandag

a

v~re . Dersom LKN har

noen indikasjoner pa BARG0LD bes dette bli informert stasjonen
snarest og ukentlig stans ••••••• utsatt og maksimal bemanning • • •
igangsatt" .

Da stasjonen er ett av de primrere innsamlings-

ledd er <let pafallende at den ikke var aktivert tidligere.
Under BARG0LD I

foregikk det et nrert samarbeid med MHQ

Rosyth om disponering av flyinnsatsen. De tokt som ble palagt
av MA0C Bodo i denne perioden synes vel egnet til
formalet . Dette er imidlertid ikke studert i
som for BARG0LD II.

i h

a

dekke

samme detalj
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333 SKVADRONS YTELSE
Flytimeproduksjonen
Fordelingen av skvadronens flytimeproduksjon fremgar av
tabell 3.1.

Flytimer
Operativ Flyver- Testing av
flyvning trening fly, transnort mv

Periode

BARGOLD I 5-11 juli

f

97

1

Totalt i juli

253

ca 27

BARGO LD II 5-22 aug
Totalt i august

195
269

22

Tabell 3.1

63

Total
flytid

15
ca 60

113
340

41
63

258
395

Fordeling av flytimeproduksjonen for

333

skvadronen i juli og august 1963
Den totale flytid er i gjennomsnitt ikke mer enn 1 2 timer pr
dag for hele juli og august og 15 timer pr dag for BARGOLD.
Den primrere arsak til dette er skvadronens personellproblerner.
Av. totalt 5 flybesetninger var til stadighet 2 og enkelte
ganger 3 permittert i juli og august. Mangel pa besetninger
var saledes en hindring for en nevneverdig okning av flytimeproduksjonen. Ettersom det i sommermanedene er srerlig
stort behov for maritim flyovervakning er det uheldig at
skvadronen pa denne tiden er spesielt underbemannet.
For teknisk personell var situasjonen tilsvarende.

Av en

forutsatt oppsetning pa 81 mann hadde skvadronen i juli
totalt tildelt 61 - hvorav vel 20 mann hadde ferie til
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enhver tid.

En ubalansert fordeling pa de forskjellige

fagkategorier og mange uovede teknikere forverret det hele.

pa

81 manner i seg selv sa snau for ettersyn
og vedlikehold av 9 Albatrosser at en reduksjon til 40

0ppsetningen

under de nevnte omstendigheter ma fore til lav flytimeproduksjon og redusert evne til

a

brere "toppbelastninger" .

Svikt i tilgangen pa reservedeler e r et annet alvorlig
problem for driften av de maritime skvadronene, men dette
kom ikke spesielt til uttrykk under BARG0LD.

Rapporteringen
Den daglige fly og flyverstatus rapport SH-AIR0PS-2 er
lite egnet til
potensialx).

a

vurdere e n maritim skvadrons faktiske

Hver dag i juli og august ble det s aledes

(med et par unntagelser) rapportert 3-6

11

kampklare og delvis

kampklare fly tilgjengelig ved skvadronens standkvarter"
og tilsvarende 3 besetninger.
3 av 5

11

Nar det sa viser seg at f eks

tilgjengelige" fly har mindre enn 20 timer igjen for

150-timers inspeksjon - uten at det foreligger mulighet for
gj ennomforing av denne pa et par uker - og at 2 av besetningene
floy 15 timer foregaende dogn og det 3 skal til Horten for
11

a

bytte" fly for 4-linjes vedlikehold - da blir vurderingen av

skvadronenes potensial for de nrermeste timer og dager en
ganske annen.

I tillegg til SH-AIR0PS-2 rapporterer 333 skvadron daglig
til MA0C Bodo en mer utforlig flystatus.

Denne opplyser bl a

hvor mange timer de forskjellige fly har igjen for ettersyn.
Men nar skvadronens kapasitet for ettersyn og vedlikehold er
sa liten som under BARG0LD er det denne som blir den avgjorende faktor i den operative planlegning.
viste liten evne til

a

Skvadronen

vurdere og forutsi den tekniske

x) Fra 1 september 1963 er SH-AIR0PS-2 erstattet av L0K-0ps-1 .
Disse er like i forhold til kommentarene i dette avsnitt.
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kapasitet og overslag over ytelsen for de nrermeste 3 uker
varierte sterkt fra e~ dag til den neste.

Utforelsen av oppdragene
Da FFI ikke hadde tilstrekkelig personell med erfaring til
a folge flyene savner vi materiale t i l a bedomme de enkelte
besetningenes innsats.

De folgende bemerkninger blir

derfor noksa generelle.
Det er sel vsagt viktig med. vare sterkt begrensede ressurser
at besetningene viser arbeidsdisiplin og bestreber seg

pa

A

fa mest mulig ut av de timene de er i luften og at forholdene
rent materielt legges tilrette med effektivitetsmal for
oyet.

Visse forbedringer av flyets utstyr bar foretas:

Utsiktsmulighetene er darlige. "Blisters" i de bakre dorene
vil endre dette.
Radarscopet ma flyttes fra navigatorens posisjon til en
egen radarposisjon. (Under BARGOLD arb eidet radaroperatoren fra en kasse i midtgangen over navigatorens rygg).
- Flyet har mangelfullt intercom-utstyr
- Det forutsatte "pantry" for tilberedning av enkle varmretter er ikke satt i stand grunnet mangel pa "hotcups"
og egnet "kj okkenutstyr".
- Kamerautstyret i flyet er uhensiktsmessig.

Det kan bare

betjenes gjennom den apnede bakdoren - montert i brerestropper

pa

operatorens bryst.

De ovennevnte forhold har, sa vidt vites, flere ganger
vrert papekt fra skvadronens og LKNs side i

lopet av

de siste 2 ar, men det synes a mangle klare beslutninger
om hva som skal gjores og hvem som skal utfore det.

HEMMELIG
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OPERASJONENE VED NOEN VIKTIGE FLYPLASSER
Dette kapitlet gir pa ingen mate noen fullstendig vurdering
av operasjonene ved flypla s sene. Da FFI ikke hadde noen
representant tilstede ved basene (bortsett fra en kort tid
pa Andoya) er de folgende avsnitt bygget pa mer tilfeldige
iakttagelser.

Luftetterretningstjenesten
LE-tjenesten ved bas ene har i forbindelse med luftmaritime
operasjoner til oppgave a briefe besetningene for de drar
ut pa oppdrag og a debriefe dem etterpa samt a formidle de
mottatte infonnasjoner til MHQ. Dessuten foretas fremkalling
og forstehands tydning av eventuelle fotos ved basene.
Personellmessig er tjenesten svakt utbygget. Deter bare en
LE-offiser ved Bodo, Andoya og Bardufoss - og ingen ved
Banak (og Hoybuktmoen). Under BARGOLD matte vedkommende
arbeide dognet rundt avbrutt av uregelmessige og korte pauser.
Srerlig vanskelig er forholdene pa Andoya hvor LE- offiseren
ma mote besetningene for debriefing pa flyplassen og deretter
dra opp til senteret i Skars teins dalen (16 km) for a bearbeide og ekspedere rapportene (vedkommende er bosatt pa
Andenes og dis ponerer hverken bil eller telefon).
Under BARGOLD ble det ikke sendt noen etterretningsoversikter fra MHQ Bodo til bas ene som grunnlag for briefingene.
Bas ene var saledes henvist til selv A konsolidere "rainformasjon" fra andre baser. Denne oppgaven krever meget
arbeid og god oversikt. Det ville utvils omt vrere a foretrekke om MHQ kunne forsyne basene med etterretningsoversikter f eks et par ganger pr dogn.
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Ved de stasjonene hvor det ikke finnes noen LE-offiser eller i situasjoner hvor denne ikke overkommer alle sine
plikter - ble debrief-signalene til MHQ satt opp av
besetningen. Det oppsto flere feil og misforstaelser fordi
vedkommende ikke holdt seg til det fastlagte formular for
slik rapportering {det sakalte Form PURPLE i RAINBOW-systemet).
Problemet loses formodentlig ved en klarere instruksjon av
besetningene.

4.2

Drivstoff-forsyningen
De drivstoff-typer som har aktualitet i denne forbindelse er
115/145 oct og 108/135 oct. Disse anvendes av Albatross og
Shackleton foruten en rekke militrere transportfly og sivile
passasjerfly.
For et· 13 timers tokt vil en Shackleton fylle ca 45 m3x) og
en Albatross ca 4,5 m3. Ved f lyplassene Vrernes, Orland og
Bardufoss er dette savidt meget i forhold til tankkapasitetene
og det ordinrere forbruk at fylling for 10-15 tokt vil tomme
beholdningene. Dette inntraff pa Vrernes under BARGOLD I.
Ved eventuelle operasjoner fra Banak og Hoybuktmoen vil
drivstoff-forsyningene vrere enna mer begrensende idet de
3
ordinrere beholdninger her er under henholdsvis 100 og 200 m •
Etterfyllingsmuligheten med kort varsel er idag darlig for
de flyplassene som er nevnt. Ved Vrernes og Bardufoss finnes
det im.idlertid sivil lagerkapasitet og beholdninger i tillegg
tilde militrere. Med den prioritet overvakning og tilrettelegging for alliert samarbeid er gitt synes det onskelig
a soke en ordning med de interesserte sivile parter med
henblikk pa a lette drivstoff-tilgangen i plutselige og
uforutsette behovssituasjoner i fred. Dette gjelder bade
disponering av sivile beholdninger og etterforsyningstjenesten.

x) Overslag

pa grunnlag av motorytelsen
HEMMELIG
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Forlegningsmuli&heter m v
Da hvert av de engelske og amerikanske M/P fly har en
besetning pa 15-20 mann og man i tillegg skulle huse
detasjementenes tekniske personell sier det seg selv at
forlegningene ved Andoya, Bodo og Vrernes ble sterkt belastet. Hvordan avviklingen forlop pa Vrernes er ukjent
for FFI, men pa Bodo og Andoya gikk det relativt bra,
takket vrere elastisitet og oppfinnsomhet fra stasjonenes
offiserers side. Det samme gjelder den interne kommunikasjon
pa stasjonene. Imidlertid er det grunn til a tro at selv
pa storre stasjoner som Bodo og Andoya ville det oppsta
problemer dersom man f eks onsket a bringe inn vesentlig
flere utenlandske maritime fly enn under BARGOLD.
Banak og Hoybuktmoen har ingen forlegningsmuligheter og
besetninger (6-9 mann) som ma overnatte der er henvist
til sivilt losji. Formelt dekkes dette ved vanlig reiseregning hvilket har fort skvadronen opp i vanskeligheter
pa grunn av den sterke belastning av reisekontoen.
Da transittiden fra Andoya til Ost-Finnmark er nrermere 2
timer betyr det meget for en effektiv utnyttelse av flytiden
at besetningene kan overnatte i Ost-Finnmark. De formelle
problemene i denne forbindelse bor derfor sokes lost.
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SAMBANDETS BELASTNING OG YTELSE
Denne analysen omfatter ingen detaljert gjennorngaelse av
sambandets funksjonering under BARGOLD.

Her skal bare

refereres noen oversiktsstorrelser av betydning for den
operative planlegning.

Behandlingsmaten for signaler

samt noen statistiske opplysninger er gjengitt i Appendix

B.
Telefonforbindelsene fungerte tilfredsstillende til tross
for enkelte kabelbrudd under operasjonen.

Spesielt var den

direkte linjen t il <let koordinerende hovedkvarter i Rosyth
meget i bruk.
All konununikasjon med maritime fly i luften foregar over
MARO-nettet.

MARO-stasjonen pa Andoya nokles fra Andoya

og har direkte fjernskriverforbindelse med MAOC Bodo.
Selve MARO-stasjonen fungerte utmerket under BARGOLD, men
det oppsto forsinkelser ved koding og dekoding av signalene
som utfores av vakthavende offiser i MAOC.
Signaltrafikken gjennom MSO i Reitan

la

med et daglig

gjennomsnitt pa 182 ekspedisjoner, 60% over det normale.
Dette medforte overbelastning og den midlere ekspedisjonstiden for HEMMELIGE
time til 3.6 timer.
forsinket.

IL signaler gikk opp med over en
RUTINE signaler ble opptil flere dogn

Den midlere ekspedisjonstiden for FORTROLIGE,

prioriterte signaler (IL og OPSIL) la mellom

½ og

1 time.

Kodannelse ved chifferkontoret er den sannsynlige arsaken
t il den lange eksped:i:sjonstiden for HEMMELIG trafikk.
'·

Tatt i betraktning at Operasjon BARGOLD bare berorte en
liten del av hovedkvarteret i Reitan er det grunn til

a

frykte at man i en virkelig krise- eller krigssituasjon
vill~ opplevet en vesentlig storre okning i sambandsbelastningen og derav ytterligere forlengelse av ekspedisjonstidene.
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For de maritime luftoperasjoners vedkommende inntreffer
den fulle okning i sam~andstrafikken forst etter ett dogn
pa grunn av varigheten av de enkelte oppdrag.

Dette

forhold vil ha betydning ved innkalling av reservemannskap.
Et forhold som medvirker t i l

a

oke belastningen pa sambandet

{selv om det neppe pavirker antall registreringsnummer ved
MSO i Reitan vesentlig) er den omfattende fordeling signalene
har .
alle".

Man praktiserer idag i stor grad at

0

alle informerer

Det ville antagelig vrere mer rasjonelt a la et fatall

enheter samle "rainformasjoner" og dist ribuere sumrnariske
oversikter tilde enheter som har behov for dem.
Eksempel vis er det lite trolig at FST/0, FST/E, OKN,
SOK og SKN har kapasitet til
signalene i antall av
operasjoner er i

25-75

a

nyttiggjore seg RAINBOW-

pr dag.

De maritime luft-

sin karakter slik at de operative signalene

ikke tillater mottakeren a danne et oversi kt sbilde uten
forst a s t udere detaljene.
Et annet eksempel

pa

Denne oppgaven er tillagt MAOC/MHQ.

omfattende gjensidig informering re-

presenterer signalene vedrorende aktiveringen av BARGOLD I Se Appendix C.
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SAMARBEIDET MED BRITISKE OG AMERIKANSKE ENHETER

Gjennomgaende forlop samarbeidet med de allierte under
operasjonen meget bra - som man kunne vente. Nar det
gjelder den maritime luftrekognosering har 'd et utviklet
seg en samarbeidsform som muliggjor en rasjonell anvende1se
av de samlede ressurser og en distribus jon av etterretningsutbyttet uten at man har etablert et rigorost og
formelt system med, delegering a v operativ myndighet osv.
Man har basert seg pa gjensidige konsultasjoner - hvilket
synes a fungere utmerket i dette tilfellet.
Visse problemer oppsto imidlertid.
Ved f'lere anledninger foretok KEFLAVIK endringer i "flight
plan" for sine Neptuns som berorte norske baser uten at dette
ble meddelt. I ett tilfelle ble avskjrering iverksa tt mot
et fly som uanmeldt nrermet seg Ando ya .. - i and re tilfelle
ble fly registrert som "overdue" uten at dette virkelig
var t ilfelle.
Graderingen av signaltrafikken motte vanskeligheter som til
tider var svairt generende. "Planning Guide" ( ref 1) fastsetter at det nasjonale kommun~kasjonsaett fortrinsvis
skal benyttes og at til og med HEMMELJG gradering kan
autoriseres for 11 on l ine" forutsatt at linjene har ETCRRM
(on line kpypi!,o). I denne forbindelse oppsto en rekke
misforstaelser som bl a forte· til at ' 1 Tape Relay" stasjoner
pa NATO-nettet stoppet og returnerte signaler med "nasjonal
gradering". En utretlning av dette forholdet er pakrevet
med henblikk pa fremtidige operasjoner.
De tilfeller av svikt i samarbeidet med britene og amerikanerne som forovrig ble registrert ma karakteriseres som
sekundrere virkninger av den svikt i var kommandoorganisasjon
som er omtalt i tidligere kapitler.
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SAMMENDRAG
Etter at de russiske flatebevegel

-:i. Ostersj oen og

Nordsjoen ble tolket av FST/ E og MH~ Rosyth som innledningen
t i l Sommerovelsen gikk det en uke for det ble klart erkjent

i MI-IQ Bodo at Sommerovelsen var forestaen de.

I strid med

forutsetningene ble det ikke truffet noen disposisjoner
med de maritime flyene i Nord-Norge for spesielt A detektere
deployering en av UVB'er og overflatefartoyer fra den
russiske Ishavsflaten .

Ogsa etter at Sonunerovelsen var

erk jent som et faktum i MHQ Bodo ble de maritime flyene
ledet etter et tidligere oppsatt ukeprogram som i denne
situasjon var uegnet f ordi d e t forutsatte radarsok med
sterk t b egrenset visuel l identifikasjon.
De viktigste arsakene til denne svikt er:
- Manglende koordinering og kontroll i kommandosystemet.
Den milit ~re kommandoordning forutsetter ut strakt delegering av myndighet nedover i systemet.

For at en s l ik

ordning skal funksjonere tilf redsstillende ma den som
avgir myndighet for det f orste sikre seg at det utovende
ledd fAr den nBdvendige bakgrunn for sin funksjon ved
koordinering a~ etterretningsinformasjon og eventuel t ved
"command g uidance it.

Der nest paligg er det den over-

ordnede ved inspeksjon og kontroll
den underordnede er i stand til
Viktige e:bterretninger i

a

a

for visse seg om at

operere

pa

hans vegne .

forbindelse med BARGOLD som var

tilg jengelig i landet, n a dde ikke frem til MAOC/MHQ i
Reitan. Dette gjelder spesielt FST/E's vurderende ukeog dagsoversikter som fr emsendes ti l bl a OKN i Bodin Leir
o g det gjelder COMINT- peilinger som delvis terminerer i
LKN Bodin eller FST/E.

Informasjon om evaluerte peilinger

utsendes praktisk talt ikke av FST/E.

rJ E f
f1 f

C

1 .

- f
t

•

'

.'

.--------------- ~
G

i h. t. E.
Under BARGOLD var det liten kontakt mellom MAOC/MHQ i
Reitan og de overordnede enheter LKN, OKN og FST.

Det

ble ikke ydet noen "command guidance" i den perioden da

:M.AOC var helt eller praktisk talt uten personell og alle
funksjoner der skulle ivaretas av vakthavende stabsoffiserer/LKN.
- Personellstyrken i MAOC Bodo var helt utilstrekkelig.
Av de 3 faste offiserer var en permittert og sjefen
beordret

pa

tjenestereise under innledningsfasen av

.Sommerovelsen.

Den tredje betjente MAOC i

"kontortiden".

Resten av dognet, i helgene og i to dager etter at den
tilstedevrerende offiser ble sykemeldt ble alle
funksjon ene i MAOC sokt ivaretatt av vakthavende stabs-

I tillegg t i l at arbeidsbyrden oversteg

offiser/LKN.

en manns kapasitet hadde enkelte av de vakthavende offiserer
ikke de nodvendige erfaringer for

a

avvikle - enn mindre

planlegge - de maritime luftoperasjonene.

Som en folge av

dett e inntraff ved et par anledninger et nrermest full stendig sammenbrudd i den operative kontroll.

Med sjefen

og en av de faste offiserer til stede gikk avviklingen
vesentlig bedre, men disse matte vedvarende arbeide 12-15
timer pr dogn.
Losningen pa personellproblernet i MAOC synes

a

ligge i

en utvidelse av den faste stab og organisering av en
reserve som kan innkalles

pa

kort varsel og utfore stotte-

funksjoner som koding, arkivering, plotting, telefontjeneste m v.
til formal

a

Fordi den maritime rekognosering i fr ed har
konstatere en eventuell trusel er det viktig

at en slik reserve kan rekvireres selv om bare svake
indikasjoner foreligger.

Den bor derfor ikke ses som en

del av <let alminnelige mobil~eringsapparat.
- Forarsaket av mangel

pa

etterretningspersonell (og personell

overhodet) ved MHQ i Reitan ble mottatte etterretninger
ikke presentert pa en slik mate at de kunne anvendes som
basis forcen operative planlegning.

Dette gjelder

debriefsignaler, "Forms PURPLE 11 , fra egne og alliert~
maritime fly, etterretningsoversikter fra de sideordnede
hovedkvarter MHQ St.,;.a...;v...;a.;.;n~.;;..;..____;c..,,,.__MHQ Ro@_yth --=. o
COMINT-- peiJ. inger.

HE r
I t1. t. f

de mottatte

==--

----·
- -- i
I

LIG

h t '

Forst da SJefen for MAOC vendte tilbake fra s1

- jenestereise

ble malsetningen for disponeringen av de maritime rekogno seringsflyene i Nord-Norge vurdert i
slik som forutsatt i

samarbeid med MHQ Rosyth

ttPlanning Guide" (ref 1).

Den taktikk

som deretter ble va lgt synes vel egnet for sitt formal.
333 skvadron produserte gjennomsnittlig 15 flytimer pr dogn
under BARGOLD.

hrsaken t i l at dette tallet ikke er hoyere

e r forst og fremst at s kvadronen ikke hadde tilgjengelig
mer enn 40 av en oppsetning pi 81 tekniske personell og 3 av

5 flybesetninger•.
og august

ma

Ferieavviklingen medforer at man i

regne med sterkt begrenset kapasitet.

juli

Dette er

uheldig siden det i denne tiden vanligvis kreves stor innsats
i maritim rekognosering.
Skvadronens daglige statusrapporter til bl a LOK ogOKN

(SH- AIROPS- 3 og senere LOK-Ops-1) viste seg, til tross for
at de var korrekt oppsatt,

a

vrere lite informative eller

direkte misvi sende fordi de gir- uttrykk for en oyeblikkssituasjon ut.en hensyn til kal:)asiteten over f eks et par
dbg n .

Noe bedre er den spesielle statusrapport som 333

skvadron sender daglig til MAOC i Reitan idet den inkluderer hvor lang tid de forskjell ige fly har igjen for inspeksjon. Nar skvadronen har sa lite teknisk personell som
under BARGOLD blir imidlertid ogsa skvadronens forventede
vedlikeholdskapasitet en viktig planlegningsfaktor og
denne viste skvadronen liten evne til
Luftetterretning stjenesten
utbygget t il

BARGOLD.

a

pa

a

forutsi.

f lyplassene er for svakt

kunne avvikle en aktivitet som den under

En del ekstra arbeid ble pafort MAOC ve<l at

debrief-signal fra basene ikke alltid fulgste det fastlagt e

f ormular.
Det oppsto problemer med tilgangen av drivstoff f or stempel-

motorer.

Bortsett fra BodH og Andaya som har store lagere,

S'f'-Hffll:!ME-L I G

'i .,

n

-f~; cj

er drivstoffbeholdningene

~

/1 f <

pa

HEMNrnG

·n

'

de nord-norske f ~ssene

(inklusive her Orland og Vrernes) avpasset etter det vanlige
fredstidsforbruket .

Imidlertid krever fly som Shackleton

og enkelte transportfly meget store drivstofftilforsler
i forhold til det vanlige forbruk ved disse flyplassene
og en plutselig operasjon som BARGOLD vil derfor lett skape
problemer.

Vrernes ble saledes tomt ved operasjonen i

juli.

Disse problemene kan antakelig loses for fremtiden ved et
samarbeid med de interessert e sivile parter

om utnyttel se

av den sivil e lagri ngskapasitet pa enkelte av flyplassene
og bedring av etterforsyningstjenesten .
Bel astningen
BARGOLD .

pa

sambandet i

Reitan oket med 60% under

Dette medforte at den gjennomsnittlige behandlings-

tiden for HEMMELIG

,IL trafikk ved "main signal office 11

gikk opp med en time til 3. 6 timer og RUTINE-trafikk ble
opptil flere dogn forsinket.
Tatt i betraktning at BARGOLD bare berorte en liten del av
hovedkvarteret i

a

Reitan er det kanskje grunn til

frykte

at en vi rkelig krise- eller krigssituasjon vil medf ore sa
sterk belastning

pa

a

sambandet at det ikke klarer

avvikle

tra f ikken pa en rimel ig mate.
En medvirkende a rsak til den store belastningen

pa

sambandet

i sin helhet er den omfattende distribusjon av operative
signaler som praktiseres .

"Ra

informasjon" formidles til

staber som neppe har kapasitet til

a

behandle den.

synligvis vi l det vrere mer hensiktsrnessig

a

Sann-

distribuere

f eks daglige oversikter fra et f a tal! bearbeidende hovedkvarter.
Det maritime sambandsnett fungerte tilfredsstillende under
BARGOLD og samarbeidet med de allierte enheter forlop ogsa
gjennomgaende bra (med de reservasjoner som folge av svikten
i vare egne operasjoner).
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APPENDIKS A

KOk:.rnAN'D0 OG ORGANISASJON VED MHQ, BODO
Figur A.I viser den operative kommando over de maritime
flystyrkene i Nord-Norge. Under OKN er ordningen forutsatt
a vrere den samme i krig som i fred .
Det rader stadig uklarhet om den operative ledelse innenfor
selve MHQ. SKN hevder at de maritime flyene disponeres for
losning av oppgaver som er palagt Sjoforsvaret og atdette
innebrerer at de daglige oppdrag skal prioriteres og palegges
av SKN ved vakthavende offiser. LKN hevder pa sin side at
flyene bare delvis disponeres for losning av oppgaver som
direkte er palagt Sjoforsvaret og at den daglige planlegning
og ledelse i alle fall tillegger MAOC.
Siden LKN og SKN star operativt underordnet en felles sjef ,
OKN, e1~ problemet av rent praktisk snarere enn prinsipiell
natur. Effektiviteten i MHQ er imidlert id avhengig av at en
praktisk arbeidsdeling blir entydig fastlagt .
Fystsk er MHQ innrettet slik: SKNs og MAOCs kontrollkabiner
ligger i henholds vi s 1 og 2 etasje med utsikt gjennom
vinduer til et felles plottrom. Her fores kysttrafikken (fra
radarstasjonene) pa et bordplott og pa et stort veggplott
avmerkes flytokt og viktige etterretninger i Norskehavet
og Barentshavet. I tillegg fores forskjellige s tatustavler
for egne og fiendtlige styrker.
Dette felles plottrom var ikke fullfort under BARGOLD
og man var henvist til provisoriske plott i kontrollkabinene.
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Operativ kommando over de maritime flystyrker i
Nord-Norge
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MAOC har tildelt ialt 3 offiserer: 2 majorer med en oberstloytnant som sjef. Vakttjenesten utenom den regulrere arbeidstiden utfores av VOSO, LKN som under vakten har opphold i
MAOC.
SKN har, foruten personell i dagtjeneste, ogsa en vakthavende
offiser. MHQ har for tiden en etterretningsoffiser (loytnant
i Sjoforsvaret) som pa vanlig arbeidstid kons oliderer etterretninger for Sjoforsvarets behov. Luftforsvaret er
henvist til ogs a a trekke pa ham.
I tillegg til disse offiserene bemannes selvsagt sambandsfunksjonene og (fra hosten 1963) plotterommet hele dognet.
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APPENDIKS B

NOEN OVERSIKTSTALL FOR SAMBANDETS YTELSE

B. 1

Skjematisk fremst illing av behandlingsmaten for signaler
Til dette avsnitt horer Figur B. 1.

Fra utstedelsen blir

signalet bragt med kurer t i l MSO hvor referanse og mottakingstidspunkt registrere s .

Signaler grader t

FORTROLIG eller

lavere p u nches pa papirtape og sendes til ttTape Relay" stasjonen som vanligvis ligger vegg i vegg med MSO.

Signaler

gradert HEMMELIG eller hoyere sendes t i l chiffer-kontoret og ved retur derfra til "Tape Relayn .

pa

formidles det

Fra denne stasjonen

fjernskriverkanaler til mottakerstasjonenes

" Tape Relay" stasjon, eventu elt via en eller flere mellomstasjoner .

Pa

mottakerstasjonen er fremgangsmaten helt

tilsvarende den ved avsenderstasjonen.
Som et ledd i vurderingen av de operative funksjoner er det
av interesse

a

'kjenne hvor lang tid f ormidlingen av

operative sig naler med forskjellig prioritet og gradering
krevet .

Og videre er det onskelig

a

kjenne hvilke ledd

som er " flaskehalser" og hvor stor sambandsbelastningen er
utover det normale ved en operasjon som BARGOLD.

De

folgende avsnitt vil bel yse disse forhold.

Belastningen ved MSO Reitan
Tabell B.l viser antall signaler som i gjennomsnitt pr dag
ble ekspedert gjennom MSO i Reitan under BARGOLD - og i
juli og august utenfor ovelsesperioden.

HEMMELIG

TAPE
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MSO
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TAPE
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Figur B. 1

GRADERING HEMMELIG OG H0YRE
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I

IGjennomsnittlig antall
Merbelastning
signaler pr dag
under
J
l
.
A
t
BARGOLD
BARGOLD I+II
u 1 - ugus
forovrig
.

I

I

I

INN til Reitan
UT fra Reitan

141
41.

Totalt i
Reitan

182

II

83
32

63%
28%

115

60%

Tabell B. 1 Antall signal.er ekspedert gjennom MSO Reitan
i juli og august.
Av tabell B. 1 ses at den totale okning av signalmengden
pr dag gjennomsnittlig var 60% under BARGOLD.
Va riasj onene fra dag til dag var ikke svrert store innenfor
de ·enkelte periodene, bortsett fra at sondagene hadde
vesentlig lavere aktivitet enn ukedagene.
Tidstap ved signalbehandlingen i MSO Reitan
Tabell B.2 viser for et utvalg av 125 signaler den tid
som gikk med fra signalene ble mottatt i MSO tilde ble
eksepedert videre til Tape Relay ell.er MAOC. Tiden
innbefatter ogsa eventuell chiffering. Utvalget inkluderer de fleste operative signaler fra MAOC til LKNs
flyplasser og omvendt.
Grade ringen HEMM.ELIG inkluderer alle signaler som chiffereres .
Spredningen av verdiene i nnenfor d~ enkelte gruppene
kommer ikke til uttrykk i tabellen. Tilsammen 6 signaler
(alle med prioritet IL: ) krevet mellom 5 og 6 timer og
2 signaler melloa 6 oc 1.0 timer i MSO Reitan.
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Utga ende Reitan
~nnk ommende Reitan
Hemmelig Fortroli~ Hemmelig Fortrolii
Opsil Bargold

0.9(2)

1.1( 8)

(0)

1.4(2)

II

Dpsil juli-aug
forov r ig

2. 6 (1.)

0.3(2)

1 . 2(4)

l

0.2( 1 3) 1

Il Bargold

3 . 6(10)

0. 8(11)

2.4c2s>

l

0.5(9)

-

I
I

juli-aug
r orovrig
[1

Tabell B.2

2.5(25)

(0)

2.2(1)

0. 7(9)

.

Anvendt tid i timer ved s i gnalbehandlingen i
MSO Reitan. , . I oarentes antall signaler i hver
gruppe .

Noen av g ruppene i tabe11en B. 2 er
i kke kan tillegges noen betydning.
allikevel klart frem:

sa

sma at de enkeltvis
Et par forhold trer

Den midlere ekspedisjonstid for utgaende hemmelige
ilsignaler gikk under BARGOLD opp med over 1 time
t i l 3. 6 timer.
Ekspedisjonstiden for hemmelige opsilsignaler var ca
1 t i me
Det store tids tapet ved chi fferkontoret er sannsynligvis
et uttrykk for kodannelse pg a for l iten kapasitet idet
selve chiffreringsprosessen tar vesentlig ko rtere tid
enn det tabellen antyder.
Tabel l B.2 omfatter bare operative signaler me d pri oritet .
Den mest folbare konsekvens av den ekstraordinrere belastning
pa sambandet u·n der BAR.GOLD var kanskje at det oppsto meget
store forsinkelser (2•3 dogn) ved ekspederingen av RUTINE
signaler.
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Ov.erforipgstiden mellom norske flyplasser

og

MAOC i Reitan

En oversikt over den samlede overforingstid mellom noen
norske flyplasser (Vrernes, Bodo, Andoya, Bardufoss og
Banak) og M.ttOC i Reitan er gitt i tabell B.3.

Prioritet

Grade ring
Hemmelig

Fortrolig

Opsil

4.1(8)

2.2(5)

Il

5.7(23)

2.1(10)

Tabell B.3

I

Sam.let overforingstid mellom norske flyplasser
og MAOC i Reitan. I parentes antall signaler i
hver gruppe.

Som avsendertidspunkt er benyttet datotidsgruppen. Dette
medforer en viss unoyaktighet, men neppe avgjorende. Stikkprover ved Andoya og Bodo viserat det meget sjelden er
mer enn 15 minutters forskjell mellom datotidsgruppen og
regis~reringspunktet ved stasjoners MSO.
Spredningen innen de enkelte grupper var ikke pafallende.
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APPENDIKS C

IVERKSETTELSEN AV BARGOLD I
Nedenfor gjengis det detaljerte hendelsesforlop ved iverksettelsen av BARGOLD I.
DGT 051637Z OPSIL
FRA MHQ/ROSYTH (Group captain Parsons)
TIL !IBQ/Bodo ( oblt Hauge)
"Ring meg snarest"

051 845Z
Obl~ Hauge ringte Group captain Parsons og far antydning
om at BARGOLD kan begynne innen 24 timer
DTG 052011Z Il
Fra LKN
TIL Andoya, Bardufoss, Bodo, Banak
INFO MHQ Stavanger
11

BARGOLD ventes a begynne innen 24 timer •••••••• "

DTG 05231 oz Il

FRA :MHQ Rosyth
TIL MHQ/Bodo, MHQ Stavanger
"BARGOLD ' iverksatt 052015z •• •••• ••• • · "
DTG 060031Z Il
FRA LKN
TIL Andoya, Bardufoss, Banak, Bodo
INFO SOC/N, Sorreisa
"BARGOLD ,iverksatt 052015Z"
HEMMELIG
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-

DTG 060738Z Il
FRA OKN

TIL MHQ/Rosyth
INFO FST, MHQ/Stavanger, MHQ/Bodo
"Deres

05204oz NOTAL Operation BARGOLD.

Styrker under

min kommando har begynt operasjonene"

DTG 060915Z Il
FRA MHQ Stavanger
TIL MHQ Rosyth
INFO FST, SOK, LOK, MHQ/Bodo
"Operasjon BARGOLD.

-

Klar for deltakelse •••••••• •"

DTG 161114B Il
FRA FST

TI L OKN, SOK, LOK
I NFO LKS, LKN, :M HQ/Stavanger, MHQ/Bodo
"Operasjon BARGOLD i verksatt"

HEMMELIG

- 54 -

HEMMELIG

REFERANSER
(1) Maritime Head.quarters
Rosyth

- "Planning Guide for Surveillance
o~ Soviet Northern Fleet Summer
Exercise, 1963"
1963, SECRET

(2) Forsvarsstaben

- Melding til LOK, SOK, OKN med
info LKS, LKN, SJKE og MHQ Bodo
DGT 131445B ref AH-3644/63
HEMMELIG

(3) RAF Coastal Command

- "Soviet Naval Exercise August
1963"
1964, SECRET

(4.) Luftforsvarets over-

- Skriv til FFI, ref H-1264/63/
LOK/OII/RO/ J V/161/1 juni 196 3

kommando

HEMMELIG
(5)Holme, N
Castberg, K

- "The ASW Capabilities of the
SA-16B Aircraft in Norwegian
Waters ", FFI IR S-16,
1963, SECRET

HEMMELIG

- 55 -

HEMMELIG

FORKORTELSBR BRUKT I TEKSTBN
RAF base i Nord-Irland

Alder grove
A/U

- anti-ubat

COMINT
BLINT
FFSV

- communications intelligence

GSV

- Grensegarnison Sor-Varanger

Kinloss

- RAF base i Skottland

KOTLIN

- russisk jagerklasse

KYNDA

- russisk jagerklasse

LE
MAOC

- luftetterretning

- electronics intelligence
-

Forsvarets forsoksstasjon Sor-Varanger

- maritime air operations center

MAOC/N = MAOC Bodo= MAOC i Reitan
MHQ

- maritime headquarters

MHQ/Bodo

- se Appendiks A, MHQ Bodo= MHQ i Reitan

MHQ/Rosyth

- felles hovedkvarter for Royal Navy
v/Flag Officer Scotland and Northern
Ireland og Royal Air Force Coastal
Command v/Air Officer Commanding

18 Group
M/P

- maritim patrulje

MSO

- main signal office

RAINBOW-koden

- fellesbetegnelse for fomularer for
operative signaler i maritime luftoperasjoner

SK.ORY

- russisk jagerklasse

soc

- sector operations center

SVERDLOV

- russisk kysserklasse

voso

- vakthavende operasjonsstabsoffiser

VOSS

- vakthavende operasjonsstabssjef
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