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handvapen 1950. 
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Au Kommendörkaplen flammar. 

Genom årsberättelsen 1949 erhölls en överblick över 

·det aktuella läget beträffande marin artillerimaterieL De 
närmast föregående årsberättelserna gåvo en bild av dc 

för artillerivetenskapen centrala avsnitten matematikma
skiner och ballistik. Föreliggande årsberättelse söker 

komplettera dc tidigare genom att behandla problem i 
artilleriets utkanter nämligen, kvalitetskontroll av krigs
materiel samt utbildningsmateriel och utbildningsproblem. 

Kvalitetskontroll av krigsmateriel. 

A vd. I. statistiska kontrollmetoder. 

l. Återblick. 

Det andra världskriget innebar för de krigförande 

-ett enormt kraftuppbåd icke blott beträffande personal 
utan framför allt beträffande materiel. Såväl i England 

som i USA ställdes oerhörda krav på produktionsappara
tens kapacitet och kraven kom att gälla såväl kvantitet 

som kvalitet. Kvalitetskraven ägde beträffande krigsma
terielen särskilt stor tyngd med hänsyn till denna mate
rielgrupps i ordets egentliga mening vitala betydelse vid 

användningen. Under krigstidens forcering var det ofrån
komligt, att industriens direkt producerande personal i 

s tor utsträckning blev sämre kvalificerad än under fred. 
Detta ställde ökade fordringar på produktionskontrollen. 

1'idskrift i Sjöt·äsendet. 7 
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~Ian blev tidigt medveten härom först i USA och seda rt 

i England och problemet framtvingade ett tämlioge.~l a l_l

mänt införande av statistiska kontrollmetoder sav~~ fot 

tillverkarnas egen övervakning av kvaliteten som for tl e 

militära myndigheternas motlagningskontrolL För art il

leriet, vars materiel till övervägande delen har karak ta

ren av massgods (ammunition) ha dessa metoder elt spe-

ciellt intresse. . .. 
Innan de statistiska m.etodernas innebörd och bllamJl-

ning behandlas kan det emellertid. vara be~o~at med en 

återblick på hur konventionell - 1cke stabslJsk - kolt

troll vanligen fungerar. I det vördnadsvärda »Reglemen

t t för besiktning av artillerim.atcricl» av år 1006 likso lll 
e .. o • 

i KKV :s »Allmänna leveransbestammclser» star ang1vel, 

. att den beställda varan före leveransen skall unde:rga 

kontroll, och att den vid framläggandel för moltagn~ng~

kontroll skall vara av leverantören besiktigad oeh nktJ g 

befunnen. Krigsmaterielbeställaren förutsätter sålede.-, , 

att leverantören utför fullständig kontroll av sina pro

dukter. Efter denna leverantörskontroll insättes 111.0 ttn

garens kontroll, som dels innebär mått- _och. ulseendekon~ 

troll genom stickprov, procentuell bes1ldnmg eller ~ or)' 

%-ig kontroll ( allkon troll), dels funktionsprov av olika 

slag. . . 
Kvalitetskraven å krigsmateriel ha ofta mnebunt kraY 

på 100 % riktiga produkter. Detta medför alt en ~ar<~, 

t ex en projektil, genomgår ett fler tal kontrolloperatwn~ 1· 

av samma slag. Den mätes t ex först av arbetaren vHl 

maskinen, sedan av verkstadens avsynare, därpå av le~c

ra•l.törens från verkstaden fristående kontrollavdelmng 

oei1 slutligen av mottagarens kontrollanter. Ett sådan t 

kontrollförfarande kräver givetvis stor personal men deit 'l 

har ansetts vara berättigat med hänsyn till säkerhctskr~

vens vikt. Man har räknat med att man genom 100%-Ig 
, kontroll skulle kunna uppnå den eftersträvade standar

den med O % fel. 

J J 

.L2:, De ee)( etavelparen ~skådliggöra resultatet av on två 
gå.~er utford kontroll av ee.x grupper om vardera 80 
detaljer. Varje med en siffra ifylld ruta represente-
rar ett fel. Siffrorna 1-9 ange nio olika t'el. Kon-
trol! en ar båda gdfl8erno utfCrd av samma kontrollarbetare 
och med samme matdon. Kontrollarbetaren ilr utvald på 
måfå bland ett etorr e antlil . 

.!.._.E Rceu1 ta t et av en tv ä gånger ut fb rd kontroll ElV sex 
grup1-er o:n V!:irdera 80 cletuljer utford av högt 
kveli f1cer od kont r ollarbetare . 

Fig l. Resultat av allkontrolL 
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D e l har emellertid visat sig, att d enna konventionella 

allkontroll (100 % l~ontroll) knappast har den beräkna

de höga tillförlitligheten. Detla beror p å att arbetet är 

tröttande, varför kontrollpersonalens uppmärksamhet 

gradvis eller tidvis slappnar. Försök ha Yisat, att en upp -

repad bedömning av ett parti detalj er icke ger samma re

sultat. Skillnaden kan Yara avsevärd oavsett vilken typ 

av mätdon -- fasta eller regis trerande - som användes . 

En produkt, som genomgått allkontroll är således med 

största sannolikhet i viss grad felaktig, m en felprocenten 
Undandrager sig bedömande (fig 1). 
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Den traditionella delkontrollen, som vid mollagning-.. 
kontroll i viss utsträckning utgöres av förstörande funk
tionsprov kan också vara värd att något analysera. 

En vanlig typ av kontrollbestämmelser för ammuni
tion lvder »Prova 10 sl och tillåt högst l fel. Om 2 f el 
påträffas, prova ytterligare 100 st oc h tillåt intet fel h o" 
dessa». statistiskt - matematiskt utlagd innebär denna 
bestämmelse, att en till verkare, som framlägger en pro
dukt 1ned exak t l /c fel har 7-1 '/'[ chance all Ht den god 
känd i första provet och 80 /t chance att få den goclkälH1 

med hjälp av omprovet. Om köparen verkligen avser a tt 
tillåta 1 7o fel är provningsbestämmelsen således olamp
lig; leYcrantören m åste gardera sig mot kassalioncrn'' 
genon1. alt hålla tillverkningen på en högre niYå, vilke 

alltid måste avspegla sig i kostnaderna. 
Den statistiska kontrollens målsmän framh~tlla nu at 

kontrollmetoder och -bestämmelser, som ovan ee\.emplifie
rats giva vare sig leverantören eller kunden något klar 
grepp om vilken kvalitet, som fordras resp erhålles. E t 
sådant förhållande är givetvis icke tillfredsställande. 1 
detta sammanhang bör dock framhållas, att en kontrol 
enligt det senare exemplet aldrig avsetts vara kvalitets
upplysande beträffande lågprocentiga fel utan i för~t ,• 
hand en kontroll på att konstruldiva svagheter eller tJil 
verkningstekniska felaktigheter av genomgående art (10(1 
%-iga) icl-:.e förekomma. Det är ju i allmänhet så att Cl 

typutprovning sällan kan göras så omfattande, att fu ll 
säkerhet finnas, att inga konstruktiva svagheter kvarstn. 
och de tekniska tillYcrkningsbcstämmelserna kunna i all
mänhet ej täcka alla detaljer, som kunna itwerka P'' 
funktionen. Erfarenheten har också, bl a för modern m a
rin ammunition visat, att sådana prov ha sitt givna be
rättigande. Men de kräva en bakgrund av detaljkontroll 
och tillverkningsövervakning och för detta ändamål än• 
de statistiska kontrollmetoderna synnerligen lämpliga och 
överlägsna de konventionella både ur säkerhets- och kosl 

nadssynpunkt. 
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z. De statistiska metodernas grunder. 

Då statistisk kontroll ej tillämpas, uppehålles kvali
teten hos en produkt genom teknisk övervakning av till
verkningen kombinerad med någon fonn av kontroll i 
efterhand (slutkontroll). statistiska metoder ha införts 
för alt förbättra slutkontroll, men indktas numera frani
för all t på kvalitetsundersökningar vid olika stadier av 
tillverkningen i avsikt alt styra själva produktionsproces
sen. :;\fan kan benämna det första ädamålet för statistisk 
delkontroll av lärdig-produkter och det senare statistisk 
kvalitetsövervakning. Den förra avser att fastställa kva
liteten hos en redan färdig produkt genom på lämpligt 
sätt uttagna prov. lVIed den andra söker man förhindra 
att felaktiga detaljer framställas. 

Den grundläggande principen for de statistiska me
toder, som här bellandlas är det förhållandet, att, om man 
gör upprepade observationer av någon storhet, vars vär
de bestämmes av ett stort antal små slumpartade felan
ledningar resultaten, när de sammanställas, komma att 
gruppera sig kring ett medelvärde och bli successivt mind
re talrika ju större avvikelsen från detta medelvärde är. 
De bilda en distributionskurva (fig 2). 

Bestämmandet av distributionskurvans exakta utseen
de vid ett visst tillverkningsförfarande kräver rätteligen 
ett så stort antal observationer, att det under industriella 
förhållanden knappast går att erhålla utan att processen 
störes. Uneler sådana omständigheter grunda sig dc sta
tistiska metoderna på upplysningar beträffande egenska
perna hos prov som uttagas från ett stort parti detaljer. 
De data, som erfordras för att sätta provgruppen i rela
tion till partiet finnas tillgängliga i form av tabeller grun
dade på genom vetenskaplig analys framdeducerade dis
tributionskurvor och dessa utgör bakgrunden för den sta
tistiska kontrollmetodiken. 
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Fig 2. statistiska kontrollens princip. 

3. statistisk delkontroll av färdigprodukter. 

Som tidigare nämnts är en allkontroll personalkrä

vande och tröttande varför det är önskvärt att i möjligaste 

mån nedbringa de fall för vilka denna kontrollmetod 

måste användas. I övriga fall skulle man nöja sig med 

alt kontrollera en del av de partier av färdigprodukter 

(eller halvfabrikat) som framläggas för kontroll. Förut

sättningen för att en sådan delkontroll skall kunna till

lämpas är emellertid att produkten får innehålla en viss 

proportion felaktiga föremål. När av e tt sådant parti 

endast en viss del detaljer kontrolleras, kommer det all

tid att föreligga en viss risk för att den eller de uttagna 

provgrupperna icke ge en riktig bild av partiet i sin hel-
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]!et. Producenten löper en viss risk att konsumenten kas

serar ett parti som rätteligen borde godkännas, och kon

sum.en ten löper en viss risk att godkänna partier, som 

han rätteligen bort kassera. De statistiska kontrollmeto

derna göra det emellertid möjligt att beräkna och känna 

dessa risker. Det är just härigenom som den statistiska 

delkontrollen eller partiella kontrollen skilj er sig från 

konventionell procentuell kontroll. 
Föregångsmannen på de s tatistiska kontrollmeto

dernas område var amerikanen Shevvhart, som på 1920-

talet började publicera sina synpunkter på kvalitetsiwn

trolL Hans efterfölj are Dodge och Ro mig vid det ameri

k anska Bell-bolaget ha närmare utarbetat de metoder för 

partiell provning som. fått benämningen Bell-kontroll. 

Det schema efter vilket man arbetar vid den enklaste 

Bell-kontrollen ser ut på följande sätt: 
1. Tag ut en provgrupp om n delar. 
2. Bestäm antalet felaktiga delar i provgruppen. 

3. Godkänn partiet om antalet felaktiga delar inte 

övers tiger c. 
4. Prova hela partiet om antalet felaktiga delar över

stiger c. 
Värden på n och c bestämmas med ledning av på för

hand uppgjorda tabeller. 
Kvaliteten definieras genom procenttalet felaktiga 

föremål. Detta förutsätter att föremålen kunna indelas 

i två klasser - felaktiga och godkända - genom tolk

ning av mått el dyl. Vid utarbetande av för praktiskt 

bruk använda tabeller utgår man från en högsta tillåten 

felprocent P rnax. och bestämmer samtidigt att sannolik

h eten för att ett parti med denna gränskvalitet skall god

kännas icke får överstiga ett visst värde exempelvis 10 %. 
Detta värde är ett uttryck för »konsumentens risk» Rk. 

Om tillverkaren i sin tillverkning håller en felprocent , 

lika med Pmax skulle i det långa loppet endast 10 % 
komma att godkännas medan 90 % skulle återvisas för to-
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Fig 3. Sambandet mellan p, Pma:x' Rp och Rk. 

talkontrolL Detta innebär för producenten ökat m·bete 
och ökad kostnad. Han måste därför lägga sin tillverk
ning så att han kan hålla en felprocent p, som är mind
re än Pmax· Skillnaden mellan p och Pm.a:x måste vara 
sådan att sannolikheten för att ett parti med verklig fel
procent mindre än Pmax ändå kasseras på grund av prov
gruppens värden blir rimlig. Denna risk, Rp, producen
tens risk, är beroende icke blott av p och Pmax utan även 
av antalet detaljer som. uttagas till provgrupp. Samban
det mellan Pmax. p, Rk, och Rp framgår av fig 3. Dessa 
storheter givas sådana värden att n1.insta provningsarbet e 
erhålles, då man även räknar med de partier, som måste 
allkontrolleras. Då tillverkarens kvalitet sjunker kom 
mer det i kontrollarbetet att avspegla sig genom att an
talet sådana partier ökas. En på så sätt konstruerad 
kontrollmekanism fungerar automatiskt som en spärr för 
kvalitetsförsämringar. 
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Ovan beskriven s k Bell-kontroll innebär trots att 
den är statistiskt grundad ett relativt omfattande kon
trollarbete. Man sökte under kriget utveckla metoderna 
i arbetsbesparande syfte och kom då fram till de meto
der som kallas sequential sampling eller multipelprov
tagning. Dessa ansågs en tid så värdefulla för krigsin
dustrien att de hemligstämplades och först efter kriget 
blevo publicerade. 

Sequential sampling innebär alt om så erfordras upp
repade prov tagas. Provgruppens storlek är icke kon
stant utan ökas ju flera prov som erfordras för att b e
stämma hur det skall förfaras med partiet. För varje 
storlek på provgruppen finnes en övre och en undre 
gräns för antalet felaktiga enheter bestämd. Om antalet 
felaktiga i provgruppen ligger på eller under undre grän
sen godkännes partiet, ligger antalet på eller över övre 
gränsen kasseras partiet eller återvisas för allkontroll; 
ligger antalet mellan gränserna fortsältes provtagningen. 
Förfarandet torde framgå av följande exempel: 

Tabell för muliipelprov. 

Provgruppens Utfall av kontrollen. 
storlek Undre gräns ÖYre gräns Antal felaktiga 

;) o 2 1 
6 o 3 1 
7 o ;) 1 
8 o 3 2 
D o 3 2 

10 1 3 2 
11 1 .J 3 
12 1 .J o 

(Jämför fig -!.) Godkänd. 

Principen kan tillämpas även för andra ändamåL 
Fig ;) visar hur ett schema för tennisspel ~ setvinst -
kan utformas. 
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Denna metod sparar åtskilligt av kontrollarbete i 

jä111förelsc med Dodge-Romigs metod vid samma nog

grannb et i resultatet. Minskningen uppskattas till 40--

50 %. Metoden är givetvis särskilt värdefull om kon

trollen förstör produkten. 

Bell-kontrollen hmebär i princip att dc partier som 

icke godkännas i den partiella kontrollen unelerkastas 

-allkontroll. Vid multip elprovning kan man tillämpa den

na princip eller också låta de icke godkända partierna 

-vara definitivt kaSiserade. Det sen-~u·e förfarandet be

nämnes stundom Dreyfyskontroll. 

statistiska kontrollmetoder av ovan berörda typer 

äro mycket väl lämpade för mottagningskontrolL De an

vändes också under kriget i mycket stor utsträckning av 

de militära anskaffningsmyndigheternas kontrollorgan. 

Mycket arbete nedlades också av dessa för att anpass2, 

förbättra och standardisera metoderna. De verkade ock

så kraftigt för att införa statistiska metoder i fabrikernas 

egen övervakning, varigenom ytterligare förbättringar 

kunde uppnås. Det förhåller sig ju så att medan sta

tistisk mottagningskontroll åstadkommer viss besparing 

i kontrollarbetets omfång så erhålles samma besparing 

än effektivare genom alt övervaka tillverkningsprocessen 

så att en acceptabel kvalite t produceras, och härigenom 

undvikcSi samtidigt att o·tillfrcdsställandc malcricl alls 

tillverkas. 

4. statistisk kvalitetsövervakning. 

Ovan har framhållits skillnaden mellan mottagnings

kontroll och kvalitetsövervakning. Den förra sysslar h elt 

llled r edan färdigställda produkter medan den senare 

syft ar till a tt styra tillverkningen så att slutprodukten 

håller godkänd kvalilet och riktar sig således företrä

desvis mot själva framställningsprocessen . 
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Yid en tillverkning förekommer två slags fel nämli, 
gen systematiska och slmnparlade. De systematiska bu 
en identifierbar orsak och verka i allmänhel i bestäm d 
riktning. Som exempel kan nämnas felinställning av en 
verktygsmaskin och felaktiga eller förslitna verktyg. Dc 
slumpar lade felen äro var för sig av ringa verkan och 
de växla snabbt tecken. De orsakas av störningar SOl\l 

man icke behärskar. Det kan vara vibrationer eller va, 
riationer i arbetarens fysiska och psykiska tillstånd. Dessa 
slumpartade fel bestämma den minsta felprocent en ti ll, 
verkning kan ha. Vid statistisk kvalitetsövervakning sii
ker man först identifiera och eliminera systematiska fd 
och därefter övervaka, att produkten håller den kvalitet, 
son1 n1otsvarar egenvariationer d v s de variationer, som 
uppstå av enbart slumpartade störningar. Dessa senare 
fördela sig enligt statistikens lagar och kunna därför b e
härskas med statistiska metoder. Då man kommit där
hän att deml\a övervakning är effektiv kallas tillverk
ningen »s tatistiskt ·styrd». 

Shewhart utarbetade redan på 1920-talet de riktl in
jer för kvalitetsövervakningen som sedan blivit interna
tionellt använda. Det centrala i hans metoder är ett dia
gram som helt enkelt utgör en grafisk registrering a ' 
kvaliteten. Prov uttagas i omedelbar anslutning till till
verkningen med jämna tidsm.ellanrum. Föremålens kva~ 
litet bestämmes på två i princip olika sätt nämligen an
tingen genom räkning eller genom mätning. Man skilj e r 
således inom kontrolldiagramm etoden på räkningsmeto
den och mätningsmetoden. Vid den förra varianten räl"
nar man antal felaktiga enheter, vid den senare n1.äter 
man upp ett visst mått på samtUga enheter. 

Kontrolldiagrammetoden grundar sig på det rcsonc~ 
manget att ett studium av felfrekvenserna i en serie par~ 
tieila prov möjliggör en riktig bedömning av hela pro
dukten (partiet). 
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Medelvärde 

~r +2( +3U"" 

r= standardavvikelse 

Fig 6. Fördelningskurva ( normallagen l . 

De enskilda måttvärdena för ett antal detaljer, fram
ställda under enahanda betingelser, fördela sig omkring 
m edelvärdet efter en kurva, som mer eller mindre nog
grant ansluter sig till normallagen (se fig 6). Delta be
tyder att man approximativt kan beräkna den del av för
delningen, som faller innanför bestämda områden om
kring medelvärdet (68 7a inom ± o, 95,5 % inom ± 2 å 
och 99,7 % inom ± 3 å, där o är standardavvikelsen 
d v s kvadratiska medelavvikelsen från medelvärdet). 
Ur normallagens fördelningsfunktion kan följaktligen 
-ocså beräknas den frekvens elt visst kvalitetsvärde hos 
en provgrupp har, d v s sannolikheten för att det funna 
kvalitetsvärdet faller inom det kollektiv, som bestämmes 
av produk t ens s tandarkvalile t. 

För att omsätta dessa teorier till praktiska åtgärder 
inför Shewhart i lwntrolldiagrammen 2 st hjälplinjer 
så beskaffade, att den ena linjen, varningsgränsen, upp
nås endast 1 gång på 40 prov och den andra linj en, ak
tionsgränsen endast 1 gång på 1,000 prov. 
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Fig 7. Kontrolldiagram. 

Denna senare gräns motsvarar i det närmaste om
rådet ± 3 å i normalfördelningen (statistiska kontrol-
lens 3 å - regel). . 

Den angivna frevensen förutsätter att proven hela. li -
den uttagas ur ett statistiskt kollekliv d v s at.t kvahlr~
ten h ela tiden är densamma. Försämras kvalilelen U\ 

speglar det sig snabbt i diagrammet: frekve1~sen av ~all 
som uppnå eller överstiga varningsgränsen shger h~st~gL 
Härigenom får man tillfälle att ingripa rättan~e l llll~ 
verkningsprocessen innan ett större antal felak.t1ga ~cln ~ 
framkommit och t 0 111 ofta innan en störning hunnit ] 1\ J 

fullt utbildad. 
Vid tillämpning av räkningsmetoden utnylljar 

i princip följande arbetsschema: (jfr fig 7). 

1. Bestäm provstorlek och provningsintervalL 
2. Beräkna varningsgräns och aktionsgräns. 

n1.n n 
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3. Räkna antalet fel i provgruppen och inpricka fel
antalet i diagram. 

4. Bedöm punktens läge statistiskt. 

a) Gör allkontroll på intervallproduktionen om 
punkten faller ovanför varningsgränsen samt 
utöka provningen till dess visshet vunnits att 
tillverkningen förlöper lugnt. 

b) Slappa tillverkningen om punkten faller ovan
för aktionsgränsen. Identifiera och elinline
ra felorsaken. 

Vid best~imning av provstorlek gäller den normen ai.t 
provgruppen bör innehålla så många cnheler alt antalet 
väntade felaktiga föremål blir ungefär 2. Vid mycket l [i
ga värden på tillåten felprocent kunna provgrupperna bli 
olägligt slora. Man kan då tillgripa en försvårad kontroll. 
Det innebär att man skärper toleransgränserna vid kon
trollen. Detta medför ju att felprocenten ökar och man 
avpassar skärpningen så att värden lämpliga för dirr
grambehandling erhållas. En annan möjlig lösning är 
att övergå till mätningsmetoden som känsligare än räk
ningsme loden. 

Mätningsmetoden innebär att måtten hos varje detalj 
i provgruppen beslämmes numeriskt. Medeltalet av mått
värdena inprickas i ena delen av kontrolldiagramet. I 
den andra delen införes provgruppens spridning d v s 
skillnaden mellan det största och det minsta av de funna 
måtten. Med ledning av medelvärdet för en serie sådana 
punkter beräknas med hjälp av sannolikhetsläran de band 
inom vilka gruppmedelvärdena respektive spridningsvär
dena skola falla. Bandet för gruppmedelvärdena skall 
dessutom ligga på visst avstånd från toleransgränserna. 
F ör var j e mått som skall övervakas er f ordras ett särskilt 
diagram (f i g 8). 
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Fig 8 

Arbetsschemat för mätningsmetoden blir så ledes korl -

fattat följande: 

1. Bestäm provstorlek och provintervalL 

2. Uppmät de i provgruppen ingående detalj erna. 

3. Beräkna och inpricka i diagram provgruppsm l' 

delvärde och spridning. 

4. Beräkna bredderna och lägena av de band, inom 

vilka de inprickade värdena skola falla. 

5. Godkänn produkten om i fortsättningen punkter 

na falla inom dessa band. Justera maskinen och 

gör allkontroll om så ej är fallet. 

Med hjälp av mätningsmetoden kan man uppnå en 

ytterst effektiv styrning av tillverkningen med provning 

av endast 10- 20 % av produktionen i grupper om 4 å 0 

detaljer. Metoden kräver dock effektiva mätdon och r e-

F ig 9. Tänkbara lägen av en fördelning förhållande 

till toleransgränserna. 
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la tivt kvalificerade kontrollanter. Den säger dock mer 

ä n räkningsmetoden om arten av fel som uppstå vilket 

illustreras av fig 9. Denna visar sex olika exempel på 

])r oduktionsresultat. Den vågräta skalan anger måttet på 

a rb etsstyckena och den lodräta antalet arbetsstycken. Det 

·översta diagrammet A visar idealfallet; de mellersta 

(B och C) visa fördelningar orsakade av systematiska fel 

t ex felins tälld maskin. Medeltalsdiagrammet reagerar 

för fe let genom att punkter falla utanför ena kontroll

gränsen. Diagrammet D och E visa fall, då enstaka re-

1'idskrift i Sjövi:isendet. 8 
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tyg är slitet eller arbetaren trött. Medeltalet är riktig t i 
D men spridningsdiagrammet reagerar och visar för stor 
spridning. Diagram F visar ett gränsfall då enstaka r e
sultat falla utanför ena konlrollgränsen. 

Dc metoder som här i korthet beskrivits äro grun d a
de på matematisk sannolikhetskalkyl och omfattande v e
tenskapliga undersökningar om spridning och fördelnin gs
kurvor. För detta arbete och för utarbetande av läm]l
liga scheman och tabeller för en viss tillverkning kräves 
skolade matematiker, enär underlaget delvis kräver ga n
ska avancerad matematik. För själva tillämpningen och 
det rutinmässiga arbetet krävs inga speciella intellektu
ella kvalifikationer. Däremot har det berättats att d '.'n 
statistiska kontrollen på vissa håll fungerat bättre da 
proven uttagits av välväxta och i prydliga uniformer 
klädda flickor än med annan personal. Psykologiska f ak
torer ha således visat sig betydelse.fulla vid utformningen 
och tillämpningen av den statistiska kvalitetsövcrvak
ningen. När man har fått den att fungera kunna åtskilliga 
vinster noteras varibland följ ande kunna nämnas. 

1. Man har en säker uppfattning om procluktens kv a
litet vilket möjliggör att reducera såväl producentens som 
konsumentens risker n1.ed hänsyn till kassation resp god
kännande till antagbara värden . 

2. Felprocenten i tillverkningen kan nedbringas. 

3. Tillverkningsfel kunna snabbt uppläckas och 
rättas. 

4. Materialåtgången nedbringas i och med att kassa
tionerna minskas. 

5. Omfånget av kontrollarbetet minskar, vilket möj
liggör minskning av kontrollpersonalen. 

Dessa fördelar kunna betyda åtskilligt i pengar och 
många exempel relateras hl a från den amerikansl"l 
industrien. 

123 

5. Bestämmande av kvalitetsnivå. 

De t har tidigare nämnts att de statistiska kontrollme
toder nas användning förutsätter att en viss felprocent är 
tillåten. Då krigsmateriel ofta är av den arten att man 
kräver 100 7a funktionssäkerhet skulle det kunna synas, 
som om dessa metoder vore mindre tillämpliga för sådan 
materiel. Så är dessbättre i allmänhet icke fallet ty dels 
är d en erforderliga felprocenten relativt låg, dels är det 
enelast vissa mått eller egenskaper på vilka inga avkall 
kunna göras, dels slutligen komma vissa fel hos detaljer, 
som ingå i sammansatta produkter, att automatiskt ul
sorteras vid sammansättningen. 

Då det gäller att avgöra till vilken felprocent en viss 
produktion skall styras får man dels överväga felens be
tydelse ur funklionssynpunkt dels kalkylera var den eko
nomiska kvalitetsnivån ligger. 

Den amerikanska »Ordnancc Inspection Handhook» 
som avhandlar mottagningskontroll innehåller vissa reg
ler för klassificering av fel. Felklasserna definieras en
ligt följ ande: 

A. Kritiska J'el = fel, som kunna vålla skador på 
den personal, som handhar materielen, eller som kunna 
ge anledning till taktisl.;:_ underlägsenhet eller allvarliga 
fö rluster för dc stridande förbanden. 

B. Väsentliga f' el = fel som kunna medföra att pro
dukten inle fungerar, 1nen smn icke äro av elen art, som 
hesln·ives under A. 

C. Mindre f'el = fel som något kunna minska pro
cluktens funktionsduglighet eller som kunna medföra svå
righc ter vid efterfölj ande monterings- eller repara lions
arbeten. 

D. Oväsentliga j'el = fel andra än dc under A, B 
och C nämnda. 

Denna klassificering innebär samtidigt en klassifi ce
ring av föremålens mått och övriga kännetecken m ed av-
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seende på graden ay anslutning till de specificerade fonl

ringarna. Kritiska fel kunna icke tillåtas. Tillverkning 

och kontroll måste ordnas med hänsyn till detta kraY. 

Här blir således allkon troll nödvändig. För de övriga 

felklasserna kan en viss felprocent tillåtas och elen far 

bedömas från fall till fall. Som exempel kunna följande 

värden för 12,7 mm sk ptr M/-15 kunna nämnas. 

Kritiska fel . . . . . . . . . . . . O '/c . 
Väsentliga fel ... .... .. . 
Mindre f el .. ..... ...... . 
Oväsentliga fel 

l %. 
2 ?c . 
5 7c . 

Om tillämpningen ger den amerikanska föreskriften 

följande anvisningar 
a . Fel, som rätteligen borde klassificer as som Yii

sentliga fel, men so1n säk erli gen komma att upptäckel 

och elimineras, skola i allmänh et klassificeras som om 

de vore mindre eller oväsentliga, 
b. Fel som aYsevärt reducera livslängden hos en 

produkt skola i allmänhet k lassificeras som väsentliga f el. 

Kvalitet kostar pengar. Det är alltid mera kostsamt 

att hålla en högre k:valite~snivå än en lägre. När det 

gäller att bes tämma kvalitetsnivån vid sta tis tiskt styr l 

produktion måste således de ekonomiska synpunktern:l 

i möjligaste mån beaktas och man inför i detta samman

hang begreppet ekonomisk kvalitetsnivå som. schematiskt 

illustreras av fig 10. Denna visar hur olika kostnadsek

ment sammansättas till en summa som vid ett visst värde 

på felprocen ten ger elt minimum. Detta värde är ett 

uttryck för den ekonomiska kvalitetsnivån. Den är r e

sultat av en avvägning mellan å ena sidan f r amställnings

kostnaderna för e tt för emål (inklusive kontroll) och i1 

andra sidan vissa kostnader i »användningen» som bero 

av kvaliteten hos föremålet ifråga. Med »kostnaden i a n

vändningen» avses här kostnaderna för samm.ansättningcn 

av föremål till större enhet, kostnaden av kassation av dc 

l(ostnad 

A ~ Tillverkningskostnad 

B • Efterföljande kostnad 
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Fig 10 . Ekonomisk kvalitetsnivå. 

enkla eller sammansatta fö remålen samt kostnader som 

bero p å d en slutliga produktens livslängd, funktionssä

kerh et, reparationsmöjlighet m m. I motsats till framställ

ningskostnaderna komma användningskostnaderna att 

minska med höjd kvalitetsnivå. Som allmän regel gäller 

att summan av frams tällningskostnaderna och kos tnader

na i användningen skall vara så liten som möjligt. ~är 
så är fallet hålles den ekonomiska kvalitetsnivån. 

Exempel: 

Kula till 9 mm pistolammunition. Den färdiga pa

tronen, i vilken kulan ingår, undergår allkontrolL Kost~ 

naderna i användningen utgöras här av kostnaderna för 

färdi ga patroner innehållande felaktiga kulor. Den eko

nomiska kvalitetsnivån ligger vid ungefär 1 % fel. 

Kär man bedömer tillåten felprocent för detaljer hör 

man observera hur felen inverka på den sammansatta 

produkten. Om man t ex vid en patron tillåter 1 % fel 

beträffande projektilens bakre diameter och likaledes 1 % 
fel beträffande motsvarande anslutningsmått för patron

hylsan och om passningen blir helt otillfredsställande en

dast då felaktig projektil hopsättes med felaktig patron

hylsa så är sannolikheten för en kassabel sammansatt pro
dukt = 0,01 2 eller 0,01 %. 
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6. statistiska kontrollmetodens tillämp11ing 
å artillerimaterieL 

Den statistiska matematiken, varav dc statistiska k on
trollmetoderna är en speciell tillämpning. har för artille
rimateriel mycket stor praktisk betydelse icke hlolt vid 
kontrollverksamheten utan också i andra sanunanhang 
L ex vid försök och vid årsprov av ammunition. 

Elt införande av statistisk kontroll i samhand m ed 
tillve rkning och mottagning av artillerimateriel och dä r
av i första hand ammunition, erbjuder, som av det fö r c
gående framgår, avsevärda fördelar. Man erhåller c•n 
produkt vars kvalitet med ganska stor visshet kan bedii
mas och kontroll- och kassationskostnader bli låga. Den 
hcslällandc myndighetens kontroll får organiseras något 
olika beroende på om tillverkaren styr tillverkningen 
med statistisk kontroll eller icke. I förra fallet tord e del 
lämpligaste tillv~1gagångssättet vara att mottagaren öve r
vakar att tillverkarens kontroll fungerar tillfredsställ an
de genom att följa provtagning och kontrolldiagram i er
fonlcrlig utsträckning. Denna övervakning torde höra 
kompletteras med allkontroll av enstaka partier sam t 
med funklionsprov med relativt sn1å provgrupper fö r 
kontroll av att inga systematiska konstruktions- eller ti ll 
verkningsfel insmugit sig. 

Då materielpartier från icke statistiskt styrd lillvc rJ.; 
ning framläggas för kontroll synes statistisk kontroll i 
form av Bell-kontroll eller »sequential sampling>> läm p
ligen böra tillämpas. Detta tillvägagångssätt är det som 
i början ligger närmast till lwnds och dessa statistiska 
tankegångar och tillämpningar böra successivt inarbct ns 
i tillverknings- och leveransbcstämmelscr. 

I vårt land ha de statistiska kontrollmetoderna un
der senare år vunnit insteg i åtskilliga industriföretag 
exempelvis AB Bofors, Husqvarna vapenfabrik, AB Sven
ska Kullagerfabdken, Telegrafverkels verkstad i Nyn Lis
hamn samt vissa av Försvarets Fabrikverks verkstäder. 
Metoderna ha inom Sveriges meJcanförbund blivit fö re-
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]llål för utredning och bearbetning. En rikhaltig lillera
tur p å området finnes i första hand på engelska men nu
m era även på svenska. A v de senare kan bl a nämnas 
en serie meddelanden (kompendier) från Niekanförbun
dets Kommittc för kvalitetskontroll. 

Från försvarsmaktens sida har man med intresse följ t 
utvecklingen. Hösten 1947 företog representanter för ar
m eförvaltn ingen, marinförvallningen, krigsmatcriclvcrkcl 
och försvarets fabriksstyrelse en studieresa till England 
för att studera den praktiska tillämpningen av statistiska 
m etoder särskilt vid kontroll av krigsmateriel. Senare 
tillsaltes en kommille kallad »Försvarets delegation för 
statistisk kvalitetskontroll» för att undersöka i vilken mån 
de studerade m etoderna kunna tillämpas vid mottagnings
kontroll av ammunition. Dc synpunkter och förslag som 
fr amlagts genom rapporter från dessa delegationer av
speglas i huvudsak i den föregående skildringen. Man 
kan ulan tvekan instämma i följande sammanfattning: 

»Delcga tioncn vill för den skull för sin del föresl å, 
a tt införandet av statistisk kontroll vid tillverkningen ges 
allt m öjligt slöd från de beställande myndigheternas sida». 

För de militära myndigheterna borde det emellertid 
vara angeläget att införa statistiska metoder även på en 
hel del andra områden. Ovan nämndes årsprov av am
nnmition. Där slår man i den situationen att man genom 
förs lörande prov med mycket små provgrupper skall sö
ka bild a sig en uppfattning om olika partiers kvalitet. 
Det innebär rätt stora möjligheter att draga felaktiga slut
ledningar. För att råda bot på della kan man använda 
någon av de statistiska metoder som gå ut på att fast
ställa om ett vid den förstörande provningen »observerat 
värde» är signifikativt eller tillfälligt. En modifierad 
kontrolldiagrammetod kan här tillämpas. Från USA ha 
en del artiklar berörande detta ämne publicerats och dc 
Visa att åtskilligt finnes att vinna p å denna väg, Här i 
landet har ännu icke så myckel medhunnits härvidlag 
lllen »det statis,ti~ka tänkandet»' är på väg alt träng~ 

igenom och åtgärderna följ er i den mån tiden och arbets
kraften medgiver. 
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Överskeppningsoperationen 

mot Okinawa 1945. 

strategiska utgångsläget. 

Au kapten I . Zancler. 

Operabon Iceberg, vilket var den officiell~ benäm
ningen på Okinawakampanj en, markerade am.enkanarnas 
crenomträngande av den inre j apanska försvarszonen . 
Mellan Pearl Harbor och Okinawa låg mer än tre års hår
da strider, vilka den första tiden tvingat de allierade a tl 
föra en d efensiv kamp till dess krigsrustningarna med
cråvo ett alltmer offensivt uppträdande. 
::. I oktober 19L14 hade den allierade motoffensiven nått 
fram i höjd med Morotai sydost Filippinerna san1.t dä~· i 
från i nordostlig riktning upp till och med södra Mana
nerna med bl a Saipan och Tinian. Närmaste målet va1· 
nu återtagandet av Filippinerna i december samt inva
sion av Formosa operation Causeway, våren 19-15. Cause
way skulle följas av operationer antingen mot Ryukyu
och Bonin-öarna eller mot kinesiska kusten. I båda fallen 
var slutmålet de japanska moderöarna. Den 15 septem
ber fick emellertid general Mae Arthur order av the J o in l 
Chiefs att landstiga p å Leyte i Filippinerna den 20 ok
tober i stället för som planerat den 20 december. Minda
nao skulle kringgås i likhet med den japanska örlogsba
sen Yap. Det tidigare framträngandel till Filippinerna 
med ökade möjligheter att där upprätta örlogsbaser ställ 
de invasionen av Formosa i en annan dager. Nya p er 
spektiv öppnade sig. Ett direkt framträngande gen~m 
Hyukyu- och Bonin-öarna syntes möjligt. Flyg-. och or
logsbaser på Luzon underlättade blockad av de Japanska 
sjöfartsvägarna i Kinesiska sjön, samtidigt som Formosa 
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neutraliserades. Från lämpliga baser på Luzon skulle 
det vara möjligt att taga baser på Ryukyu-öarna fö r full
följande av flygoperationerna nwt Kyushu och Honshu. 
Ockupation av baser på Boninöarna skulle öppna en an
nan väg från Marianerna för bombraider mot Japan. Luft
anfallen skulle sedermera föl j as av landstigning på d e 
jap anska moderöarna. Operation Causeway (Formosa) 
ställdes på framtiden och planer uppgjordes för opera
tioner enligt här angivna riktlinjer. Ockupationen av Lu
zon skulle i januari följas av landstigning på Iwo Jima, 
en av de södra Bonin-öarna, varpå i mars Olcinawa skulle 
tagas. På Iwo Jima avsågs flygbaser och på Okinawa 
såväl flyg- som örlogsbaser upprättas, varigenom de allie
rades grepp om de japanska förbindelserna kunde hård
na samtidigt som trycket på motståndaren ökade. 

Okinawa och de japanska stridskrafterna därstädes. 

Ryukyu-öarna sträcka sig i en båge från Kyushu i 
sydvästlig riktning mot Formosa och utgöra en gräns mel
lan östra Kinesiska sjön och Stilla havet. De mellersta av 
dessa - ett femtiotal - kallas gemensamt Okinawagrup
pen efter den största ön i mitten. öarna omflytas av den 
varma japanska strömmen och omgivas av korallrev. Oki
nawa är omkring 104 km lång. Norra delen är i huvud
sak sönderstyckad, bergig och skogklädd. Södra delen, 
som mestadels är kuperad, ofta korsad av djupa dalar 
och raviner, är den odlade delen av ön med de flesta stii
derna och vägarna. Här ligger huvudstaden Naha och 
Öns fem flygfält - - Yontan, Kadena, Machinato, Yonabarn 
samt Naha. 

Underrättelser rörande Okinow~ voro svåra att er
hålla, då ön låg inom japanernas inre försvarslinie. Vissa 
11Ppgifter erhöllos dock genom dokument, som unrl,er fram
ryckningen fölJo i dc allierades händer. Dc flesta under-
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rättelserna erhöllos genom flygspaning. På grund av det 

slora avståndet från dc amerikanska baserna till Okin ·l

wa - 1.200 n m - måste till en bör jan B 29-or använd a:s, 

vilka endast kunde fotografera på stor höjd. Man in

satte även hangarfarlygsbaseradc spaningsplan, varigenom 

det blev möjligt fotografera under dc moln, . som ofta lag 

över öarna. En ubåt utsändes för alt fotografera strä n

derna, men den avhördes aldrig. Sammanställ n i ng av 

undcrrättclscmatcricl, japanska mobiliseringstabeller m m 

gav vid handen, att på Okinawa slod 32. anncn under be

fäl av general Ushijima, veteran från Burma. Förutom 

där ingående 24. och 62. divisionerna funnos specialfö r

ande av olika slag. Det japanska artilleriet föreföll stark t. 

Totall uppskatlades 32. annen till c:a 6ö,OOO man jämte 

ett okänt antal infödda. I verkligheten uppgingo styrkor

na totalt ti ll c:a 120,000, varav ungefär 30,000 voro infii

dingar. På de mindre öarna i närheten bedömdes smärre 

garnisoner finnas. 

Grupperingen av stridskrafterna, sådan den ledde s ig 

för amerikanarna, stämde ganska väl överens med d en 

verkliga. General Ushijima, som förutsåg att amerika

narna skulle landstiga vid Hagushi-s tränderna, hade gru p

p erat lJuvuddelen av sina styrkor på södra delen av Oki

nawa, där terrängen medgav uppförande av starka be

fästningar , och där flygfält funnas. Mindre styr kor fu n

nas på öns norra och centrala delar. stridsplanen byggde 

på uppehållande försvar, intill dess fienden nått befäst

ningslinjerna, där motståndet skulle hårdna. Avgörande 

strid skulle insättas först sedan Kamikaze-flygare . am t 

japanska övervattensstridskrifter, so1n man hoppades, ha

dc engagerat och utplånat den amerikanska flo t tan . Den 

j apanska flottan var emellertid på grund av brännolj ebnsl 

och bri~t på flygförband endast begränsat användhar och 

kunde icke ingripa så, som. Ushijima önskat. 

Från Kerama-öarna, 32 km sydväst Okinawa, skulle 

anfall med bl a sprängbålar insättas mot invasionsflolla L1 · 

13 1 

Som händelserna sedermera kom att t ·l·l· . · , 
. . .. . . . . . . ll vec ~ a sig, ang-

lade saked1gen general UsluJ 1n1•1 att 1 · . 
. . • •. .. c ' Jan eJ genas t YH[ 

}andstJgnmgen forsokt kasta den invaderande 1· s·.. ' r ·· . 

d 
·· d . · · JOn. ~'al 

e avgo ran e slnderna började voro de fo··L'Llts ·'tt . 
b . . . o • . • ' c. 111ngar 

h an .) ggt 1:a for der~s lycldiga utgång omintetgjorda ge-

nom dc alllerades stndshandlingar. 

Allierad planläggning. 

Allmänt. 

För amiral ~imitz slod det fullt l·lm·t att . t' 
1 e b 1 .. . . . ... , c opc1 a w n 

c erg n·avdc Insats av alla stvrkor s0111 I-1111dc J ·1· 
1 ·· .. .J ' ' " Il lO J l L-

seras Iarf?r, samtidigt som elen krävde långa förhcrcclan-

d: operat~oner mot fienden för att minska dennes moi-

s tan dskrafl. Operationen }·om att Litg·· , 1 ·· · l 1 
~ Ola lOJ< pun eten, av 

vad man under andra världskriget l' tlllde ao st· dl 
· f o 

~ ... < a <o1nn1a 

l raga om kraftkoncentration på denna krigsskådeplats. 

Planläggningsarbetet begynte i oktober 194-l. Planen 

baserades på tre förutsättningar: 

.1. De1~ ~J1ancradc operationen mol Iwo Jima skulle 

l~a frmns~<J:~cht s~. långt, all eld- och flygund erstödsenheter 

l ... tmdc fngoras for anfall mot Okinawa. 

. ~· El'foderliga arme- och sjöstridskrafter samt land

st.Ignmgsfarkoster, som redan voro engagerade på Filip

P.~~ern.~, skulle av g~neral Mae Arthur genast frikopplas 

fo1 OkmawakampanJ en. · 

si· 
3· I.I~l~dande sjö- ocl~ flygoperationer mot fienden 

. o..t~lle h.) gga luftfronten mom målområdet under OlJC-

latwnen. 

v· . Erf~:·enheten~a från föregående amfibieoperatione r 

Isade forutom vikten av lufthet·l·ava"l(le a" vc11 .. 1 .. 1· 
1 . c c c nocvancJH-

~~ten ~v .att mål.~t uppmjukades icke endast genom fly; 

mbmng u ta n a ven genom ihållande artilleri eJ d frå n 
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slagskepp före landstigningen uneler c :a en veckas tid. 
Dessutom måste minsvepning sam.t förstöring av uncler
vattenshinder utföras. På grund av de långa operations
huj er n a var därför en förråds- och reparationsbas sam t 
en bas för sjöflygplan synnerligen önskvärd i närheten 
av målet. Dc förut omtalade Kerama-öarna el·bjödo en 
sådan. Då dessa öar visserligen voro svåra att lanelstiga 
på men i gengäld ej bcdön1.cles alltför starkt försvarade, 
beslöt man, att med en mindre styrka taga dessa en vecka 
före huvudlandstigningen på Okinawa. Från ön Kei sc 
Shima i närheten skulle dessutom huvudlandstigningen 
kunna stödjas med eld från 15 cm kanoner mot Okinawns 
södra del. A vs tånden mellan Keise Shima och j apancr
nas huvudställningar på Okinawa rörde sig om 10- 18 km. 

Var landstigningen borde göras på Okinawa, var fö
remål för noggrant studium, varvid olika allernativ väg
des mot varandra med hänsynstagande till taldiska och 
underhållstekniska krav. Man stannade för Haguslu
stränderna såsom de lämpligaste. En fingerad landstigning 
skulle samtidigt och påföljande dag verkställas mot syll
östra Okinawa. För den händelse landstigning ej skull e 
bli möjlig på avsedd plats, uppgjordes alternativa planer, 
innefattande successiv landstigning å sydostkusten under 
4 dagar. 

Tiden för landstigningen fick framflyttas två gånger 
på grund av förseningar i general Mae Artburs operatio
ner p å Luzon, varvid svårigheter med tonnagels dispone
rande uppstodo. Dessutom syntes väderlekssituationen i 
mars sådan, att dagen L för landstigningen slutgilt ig t 
sattes först till den 1 april 19L15. 

Så långt de stora linjerna i planläggningen. Innan 
dc mera preciserade planerna angivas, skall emellertid 
en kort redogörelse lämnas för de i operationen Ic ebl'rg 
engagerade stridskrafterna. Underhållstjänsten kommer 
att b ehandlas i ett senare avsnitt. 

~ 
IV .,...., 
l: 
<U 
A 
8 
<U 
~ 
~ 
~ 
<U 
.5 
~ o 
"' ~ 
rJJ 
IV 
u .... 
o 
~ 

,..; ~ 
rJJ 

llO <U 
~ !-1 

u 
G:: ..... 
u 
<U 
~ 

(U 

"' ..... 
c: v 
u 
p. 
<U 

c: 
o ..... ..... 
!U 
rJJ ·a 
!U 
Ol) ... o 

- ::;JR~ 
z~~ 
~ .. ~~ 
~~o 
'T\ ::<:: ..... 

-

l ~ 
~ 
o 
P=i '" o "' R 't 

rn 
~ 
o 
~. 
o 

""' t:d "' rn <:) 

~ ;;; E-< 

~ -~rooo 
o'c ~ 
<t1"'"' E-<~P=i 

- H c ........ 
<t1'"' ~ 
z~·ä 
P=i"'"' ~E-< :ii rr ...___., ......., - "' o 

~m 
E-< c 
P=i ~ 
o ,..... -o "' <t1 -~ 

P-. a 
H<t1 

~ 

<t1 
P:< 
E-< 
~ 
~ 
o 

~ 
o 

~5 
«:R 
~0 

- ~~ ex.-
?;p:; 
p~ 
c:J o 

o 

~ 

m o 
p ~ 
o o - R 
~ ..... E-< 
t:r::P=i 
o.; O ..,... Q.; 

"" Q.; <t1 D 
m 

C:; 
~ ~ l _ ..... 

P-. ""· ~ z;, ~ z 
~· 

o ~ 
P=i "fn ~o H o·- o @ 

;... p:;>-< 
?;~ o P> o R s ,..... -!=-i ~ 
~ .;::; CJ~ 
P=< a ~z 
E-< E s~ rn .3 
~ Z«: 

rn "' j~ P-. o o .,.., ,,.. 
~P=i """'"' o 
00 ~ C'l 

p:; o ~ 

om 
R P 
CJS 
z~ --~::q l z o.; m 
<~ l 

p.., 
H<t1 o .... 

"' 

~ l l o ;:l 

P=i ----. ..:.: 
E-< <!) ~ 

'"' ~ p., 
"' P=i <:) ..., 

«: s .::: 
d 

~~ B 
0.>: ~ H oo 

o E-< "' d 
::t ~~ >-<E-< 

"' ~~ ~ 
'"' ~ ~ "' " Q.; "' l ;.> "' >1 0 
ö ;..; 

r.:, '§ ~ 

.,: ...>: 
00 :ii 

"' +-' 

b "' o 
~ 

>, m 
'C ~Q.;~ ~ m ~ z~;; o Z 

'"' P:i <tlo~ p:; O 

"' 
H p:< t;<:: o t/j ' 

<:) o; ~(!)'"2 RH .... 
0~ o ·a - ~~-~ R z~ 

,!C ;;; P=io>= 
00 '" ~...;"' ::St:r:: 
"' "' H~2 e _.., z E-< 

"' WH~ <'-o E:l~~ ~ 
HL-

:::: ~ 



134 

S'lyrkej'önlelning (fig 1). 

Dc st~Tkor amiral :\'imilz disponerade organiseradl's 

till Central Pacific Task Forces, bestående av arnH~-, fl yg

och flottenheter. Chef för hela operationen var ami ral 

Spruance, chef för 5. flottm1. 

styrkorna voro indelade i principieJlt två stora grup

per, The Covering Forces och Special Groups (Task Fon·c 

50), över vilken amiral Spruance själv förde befälet, sam t 

The Joint Expeditionary Force (Task Force 51) under be

fäl av viceamiral Turner. 

Task Force 50, vars huvuduppgift bl a var att ncutr,t

liscra de japanska flygstridskrafterna samt utgöra fj ä rr

stöd under hela operationen, bestod av Task Force 57 och 

38. Task Fo rce 57 var en h elt brittisk styrka under viec

amiral Hawlings och bestod av 2 slagskepp, 4 hangarfa r

tyg, <1 lätta kryssare, 12 jagare samt 224 flygplan. T a'ik 

Force 57 skulle neutralisera japanska flyganläggningar pa 
Sakishima Gunto, sydväst om Hyukyu-öarna fr o m <h 

gen L- 10. Task Force 58 under viceamiral Mitseller }Je

stod av amerikanska fartyg: 8 snabba slagskepp, 16 h an

gm-fartyg, 2 slagkryssare och 1-1 tunga och lälla kryssare, 

48 jagare samt 919 flygplau. Fartygen voro indelade i 

4 Task Groups, 58. 1-ct, med 4 hangarfartyg i varje. T a'ik 

Force 38 skuHc operera mot de japanska moderöarna sam t 

ost Okinawa. Vidare deltog en underhållsgrupp av ta nk

och hjälpfartyg för service ål flottan under förflyttn ing 

nära stridszonerna. Service Squadron 10, innefattande 

verkstads-, förråds- och servicefartyg av alla slag, var het

serad på Ulithi, Saipan, Leyte m fl platser. 

The Joint E:rpeditionary Force (Task Force 51) in ne

höll alla i själva landstigningarna direkt engagerade en

h e ter och organiserades huvudsakligen i task forces un

derställda amiraler under själva amfibiefasen, varefter 

Expeditionary Troops (Task Force 56) under gcnerallöj t

uant Buckner skulle bildas, innefaltande land-, flyg- oc h 
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vissa sjöstridskrafter. Direkt flott- och f l ,a. .. . . .. , , ~ 

51 skulle länmas av The Aml)hibi , S ) :::.stod for Il• 

F .. '2) b o · ous upport Force (Ta·] · 

'OI~e. :J , cslacnde av eskorthan arfa. . . : s '-

flottil Jer, minsvepare och undervatte~sde I t~g, .l ... anonbats

samt av The GunfiJ·e· .-"Je·! C . F mo ermgsgruppcr 
. u• ovenng .. o .. (1' l F 

54) hcst-'1cnd ··11 Lce as -c ' orcc 

, < e av a c re slagskeJ)Jl tmJg.., ocll la··t·t l 
t 1.1 ' ' '' a cr)'Ssa 

re sm11 o 1 ca sia as J. agarc I-I:· ·t .11 1 . c -

·· 
5 . cU l Will chvcrsc ·. l 

forb ancl. 'V estern Islands All 1· G. c specia-

d · a c '- 1 ou p var avsedd C 

Jan slJgning på Kerama-öarna samt . ·. . . or 

North ern Attack Force (Task Force 6~enaie le Sluma . 

Attad-c Force (Tasl· F . --) ..:>) och Soulh crn 

.. :· ' ... 
01 cc ~~ skulle landstiga på Okina-

wa. I S.J ctlva begynnelseskedet av land . . . 

sattes c ·a 180 000 . . c st1gnmgarna m-

s . l ' man trupp er ur anncn och marhll ·å ren 

mnnwn a at ]·mn un 1 . ... . 
, 

5 '" (er operationens g·'lng 5c18 OOO 
ur armen fl tl 1 . c , 1nan 

, o an oc l mannkåren 318 · t ··d ·f . 

1,139 hjälpfartyg att d ellaga f" t ' s LI s m tyg och 

ningsfaJ.·! ·ostei· fL .. ,' . c oru om alla slags landstig-
'- • 01 personal. · 

Förutom här angivna ·t ·l· . 
· . . . . . · s Y1 -..or som du·clct stod till N' 

nutz dtsposJ l JOn samarbetade med dessa . o • t-

aån u fl t · l J f l man av till-s .. "" . ygs nc s o·a ter, ställda under andra befä l] . 

arsloll betydelsefulla insatser gjor-les av . K' Jlavme. 

de förband. L I ma )asera-

Befälsförhällanden. 

B 
Befälsförhållandena mellan SJ)ruance 1' . . l 

Uch1 · · j J o 
' lUD et OC l 

'" · el o re n a( es p a följ ande sätt: 

1. .- Under själva amfibiefasen var befälslinJ· e S . 

ancc- furncr---13 ·l · . S oJ n p!U-

n· . . nc -..net. a cdcs verkställdes landstig-

111gen under flottbefäL ' 

t 
2. Seda n amfibiefasen framaångsrikt slutf" ·t . .. . 

og Bt ·] · r 1 tS L 
01 s, OVCl

. .. tc -..ner ( Ire -.t under Spruancc ansvaret för The E ._ 

Pedrtwnary Troops (TF 56) . x 

Allteld d t"l ·r 
Ue ... . un _ er~ O( Vlc landstigningen dagen L intill ti-

av nCfTo~ ~andstJgmngen kl H minus :15 min skulle l edas 

F ;::,2, varefter CTF 53 och CTF 55 I· Il .. 
, s -..u c overlaga 
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ledningen av understöde t för sina landstigningsstyrkor. 
Genom viceamiral Turner s, C TF 51, försorg skulle i forl
sättningen varj e dag kl 1500 avdelas fartyg för eldund er
stöd d e närmaste 24 timmarnas, allt enligt b egä ran fr a n 
trupperna i land. 

Samman{ a ilning. 

Pl a n erna för Okinawa-kampanjen ulformades i k or l
h et enlig t följ ande. 

1. D e olika styrkorna samlas p å särskilt angivna 
platser under mars m å nad. 

2. Den snabba hangarfartygsstyrkan TF 58 avgar 
frå n Ulithi den 14 mars fö r operationer mot japansk a 
moderöarna sam. t Okinawa, där elen skall stå dagen L- 8. 

3. The Am.phibious Support Force, TF 52, samt T he 
Gunfire and Covering Force, TF 54, skola dagen L- 8, 
skyeldade av TF 58 börja operationerna mot Okinaw a och 
Kerama-öarna, innefattande a nfall med flyg n1.ot och b om
bardemang av fientliga försv arsställningar och flygfält, 
minsvepning i omgivande f a rvatten , röjande av minor och 
hind er v id och p å s tränderna. Eldunderstöd samt fl.' g
sky d d skall givas uneler oper a tionerna. 

4 . Dagen L-- 6 l anelsätter ·western I slands A ttack 
G roup 77. armedivision en på Kerama-öarna, varefter Kei:c 
Shima t ages dagen L-1 och 15 cm batterier uppföras dar 
för eldunderstöd dagen L. 

5. Sedan lands tign ing p å Kerama-öarna verks tällts. 
ökas intensiteten av elden m ot Okinawa. D a gen L - 4 
b örj ar minsvepning samt förstöring av hinder p å d enn a ö. 

6. The Northern och Southern Attack Forces (TF 33 
D ch 55) anlända tidigt d agen L . 

7. Dagen L kl 0600 koncentreras fartygs elden till 
landsti gningsstränderna vid Hagushi. 
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8. När landstigningsfarkos terna passera linjen av cld
underslödsfar tyg, skola de öppna eld med akan och fa 
sk j u la t ill kl H. 

9. Landstigning kl H = 0830. När anfallsvågorna 
närm a sig stranden, flyttas fartygselden inåt land samt åt 
de l andsligandes flanker. Eldunderstöd, som begäres av 
trupperna i land, gives högsta prioritet. 

10. Trupperna anfalla tvärs över ön för att sedan 
böj a av norr och söder över. 

11. The Demonstration Group verkställer fingerad 
lands ti gning vid Minatoga dagen L kl H samt chgcn L + 1. 

E ör beredelser. 

Förråd och trupper ilastades på Förenta staternas 
västkust, på Hawaii-öarna, i sydöstra Stilla Havet, på 
l\1arshallöarna, Karolinerna och Leyte. Var j e landstignings
division tilldelades 15 APA (transportfartyg), 6 AKA (last
fa rtyg) saml erforderligt antal LST och LSM. Samman
lagt lastades för The Joint Expeditionar·y Force 111 APA, 
47 AKA, 18-1 LST och 89 LSM. III. amfibiekåren, som 
startade ända vid Guadalcanal, överfördes till LST och 
L SM från transportfartygen först vid Ulithi. De olika 
styrk orna samlades innan avgången mot målet enligt 
följ ande: 

F ast Carrier Force . . .... . .. .. . 
Amphibious Support Force . . . . 
Gunfire and Covering Force . .. . 
Northern Attack Force ....... . 
Sou th ern Attack Force ....... . 
·w estern Islands Attack Group .. 
Dem onstration Group 
British Carrier Force 
Floa ting Reserve .. .. ...... . . . . 

Tidskrift i Sjöräsend€t. 

TF 58 Ulithi 5-14 mars 
TF 52. Ulithi 5-21 » 
TF 54 Ulithi 5-21 » 
TF 53 Guadalcanal 1-8 » 
TF 55 Leyte 14-21 » 
TG 51.1 Leyte 9-16 » 
TG 51.2 Saipan 16-21 » 
TF 57 Ulithi 20-23 » 
TG 51.3 Espiritu San to 12-25 » 

9 
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Den snabba hangarfarlygsstyrkan, TF 58, under vic <'
amiral Mitseller avgick enligt plan den 14 nEn·s från Ulithi 
och hörjade den 18 mars från en position 160 km sydost 
om Kyushn flyganfallen mot japanska flygstridskrafter, 
flygfält och sjöstridskrafter. Anfallen påginga t o Hl de n 
21 mars, varvid 528 japanska flygplan förstördes, och lli 
örlogsfartyg skadades. Dessutom anställdes stora skador 
på hangarer och förrådsbyggnader. Själva förlorade am e
rikanarna 116 flygplan. Hangarfartyget Franklin skad n .. 
des svårt av bomber. men kunde föras i l1amn. Genom 
sin flygtaktik - bl a utläggning av konstgjorda moln oc h 
»\Vindows» -lyckades japanerna stundom bryta igenom 
det amerikanska flygskyddet ;.,rär luftrummet ovanför 
hangarfartygen var fyllt av flygplan, som startat elle r 
skulle landa, och radarskännarna täckta av ekon, anföll o 
japanerna plötsligt från solen. Den 21 mars insatte j a
panerna för första gången de människastyrda Oka-bom
berna, av amerikanarna kallade Baka. Moderflygplanen 
nedskötos, innan de lwmmit så nära hangarfartygen, at l 
dc kunde släppa sina bomber. Det nya japanska vapnet 
kom aldrig till någon större användning. A v 800 byggd a 
Okas fälldes endast 50, varav blott 3 träffade. 

När den snabba hangarfartygsstyrkan efter den 21 
mars inträffade vid Okinawa, hade den genom sina ope
rationer åsamkat japanerna sådana förluster, att dess a 
icke kunde insätta några kraftigare flyganfall förrän en 
vecka efter de första landstigningarna. 

Under skydd av de snabba slagskeppen i TF 58 bör
jade minsvepning söder om Kerama Hetta den 2-1 mars 
för att sedan pågå runt hela södra Okinawa till den 1 
april. Genom ankomsten av TF 52, The Amphibious Sup
port Force, den 25 mars intensifierades minsvepninge n. 
Sanuna dag började undervattenssprängningsgrupperna 
sitt arbete vid Kerama Hetta, d~ir emellertid inga under
vattenshinder påträffades. En sydlig och en sydvästli~ 
c :a 11,000 m bred led till Keram a Helto var den 25 p :t 
kvällen klar. Ett få tal minor hade undanröjts. 
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Landstigningen på Kerama,öarna. 

The \V estern Island Attack Force lämnade Leyte i 
två omgångar den 20 oc..:h 22 mars med mål att taga Ke
rama-öarn a samt Keise Shima. Första 01ngången bestod 
av 22 LST, 14 LSM samt L10 LCI och skyddsstyrka, andra 
omgången av 20 stora transport- och lastfartyg. Hela 
styrkan samlades tidigt den 26 mars utanför I{Jerama
öarna, vilka under tiden legat under artillerield och bli
vit utsalla för flygbombfällning. 

Den 26 mars på morgonen landsleg 77. divisionen på 
de fyra centrala öarna Aka, Geruma, Hokaji och Zamami. 
Med eldunderstöd av kryssare, jagare och 1nindre fartyg, 
och under det att flygplan från hangarfartygen anföll 
misstänkta områden och lämnade flygskydd, styrde am
fibietanks i vågor in mot stränderna. Motståndet var 
obetydligt, och den 29 mars på kvällen voro alla öarna 
i Kerama Hetta i amerikanarnas händer, varefter Keise 
Shima kunde tagas enligt plan och artilleri uppställas där. 

På dessa öar kommo amerikanarna i besillning av 
eller förstörde ett stort antal av den japanska flottans 
motsvarighet till Kamikaze-planen, Q-båtarna. De voro 
ett slags sprängbålar av självmorclskaraktär. Båtarna vo
ro gjorda av plywood, 18 fot långa och 5 fot breda. Med 
en 6-cylindrig Chevrolet-motor på 85 hkr kunde de upp
nå 20 knops fart. De voro beväpnade med 2 st 120-kilos 
sjunkbomber placerade akterut. Enligt påträffade instruk
tioner skulle 3 båtar samtidigt anfalla målet, varvid var 
och en skulle söka fälla sina sjunkbomber invid en vital 
del av detta. Fällningen skedde, när båtarna just girat 
ifrån målet. Sjunkbomberna voro inställda med 5 sek. 
fördröjning. General Ushijima hade givit order om in
sättande av Q-håtar mol lastade transportfartyg. Genom 
att mer än 350 st bå tar förlorades på dessa öar, hade udden 
brutits på ett av japanernas antiinvasionsvapen. 

Inom ögruppen organiserades omedelbart av torped-
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och ubåtsnät skyddade ankarplatser, dit tank-, ammun i
tions- och Yerkstadsfartyg direkt fördes. Dessa ankar
platser kommo alt spela en betyd elsefull roll för fm·ty ~:,. 
i:iOlll senare skadades genom Kamikaz e-anfall. 

Landstigningen på Okinawa, fig. 2. 

Under del att operationerna mot Kerama-öarna fort 
skrcdo, p;1gick uppmjukningen av själ;-a Okinawa. Task 
Force 58 stod nord och ost om Okinawa för att uppfånga 
japanska övervattensraider och försök att från öster till
föra Okinawa förstärkningar. Task Force 52 beYakadt 
väs tkusten samt skulle äYen ingrip a mot försök att fr~m 
norr förstärka eller evakuera Okinawa. "Cnder dager m a
növrerade dc fartyg, som utförde artilleribekämpning 
samt skydelade minsvepare och undcrvattenssprängnings
grupper, nära kusten för att under ;1atten dragas längre 
ut. 80 % av TF 52 stod då nordväst och 20 1 ; nordos l 
om Okinawa. 

Till att börja med tvingade eldunders tödsslvrkan att 
skjuta på stort avstånd på grund av de japansk~ minfäl
ten. Allteftersom minsvepningen framskred, kunde av
stånden minskas . Först den 29 mars kom man in på nä
ra håll och kunde avge effektiv eld, Yars intensitet steg
rades allteftersom L-daaen närmade si o-. Farl\wselden ..._, b ... ::,-, 

koncentrerades mot strandförsvaret och flygfälten och 
flytlades sedan till ställningar i grottor och berg. Explo
derande ammunitionslager röjde ibland dittills okånda 
fientliga ställningar. Under 7 dagars bombanlemano- av-

"' fyrades mot landmål 5,000 lon ammunition. I skvdd här-
av kunde 75 minsvepare SYcpa c :a 8,000 km~ , ocl1 nncler
vatlensprängningsgrupperna förstöra 2,900 trästockar 
med en diameter av 15--20 cm och upp till 2 m längcl. 
placerade i fyra rader utanför Hagushi-strändcrna. Fö r 
att kunna skydda grodmännen place rades eldunderstöds-
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fa r tygen i lre linjer utanför kusten. )ifännast denna lågo 
g LCI (G) på 1,000 m:s aYstånd för beskjutning av själva 
stranden, 6 jagare på 2,-!00 m avstånd för beskjutning av 
m ål upp till 300 m innanför stranden och slutligen 3 slag
sk epp och lika många kryssare på 3,300 m avstånd för att 
med sekundärarUllerid beskjuta mål 800 m innanför 
stranden samt med huvudartilleriet m ål längre in i land. 

Dc mål som icke kunde nås av fartygseld anföllos av 
flygplan från TF 58, vilka hl a koncentrerade sina anfall 
mot flygfält , sprängbåts- och dvärguhåtshaser. 

Under tiden 26-31 mars utförde den brittiska han
garfartygsstyrkan, TF 57, anfall nwt Sakishima-öarna syd
väst Okinawa. Dc brittiska hangarfartygens flygplandäck 
av stål visade sig synnerligen värdefulla, då skador av 
bombträffar fingo mindre omfattning än på dc amerikan
ska hangarfartygen, som saknade dylika däck. 

Landstigningen var sålunda väl förberedd. 
I gryningen den l april stod huvuddelen av dc sam

lade invasionsstyrkorna, c :a 1,300 fartyg av olika slag, i 
farvattnen straxt väst Okinawa. Dagen var klar och kylig 
med en svag ost-nord-ostlig bris. Sjön låg stilla. Sikten 
nedgick så småningom på grund av rök och dis till 10,000 
m. Bättre väder kunde knappast önskas. 

överfärden, vilken tagit ungefär en vecka, hade bju
di t på dåligt väder med sjösjuka som följd. Planlagda 
anmarschriktningar hade måst ändras för att undvika en 
tyfon och den svåra sjögången hade förorsakat förse
ningar. Allt gick emellertid lyckligt ulan missöden, och 
styrkorna kommo på plats enligt plan. 

Den snabba hangarfartygsstyrkan ost Okinawa va1· 
k lar alt giva flygskydd samt avslå flyganfall från Kyushu. 
Eldunderstödsstyrkans huvuddel manövrerade utanför 
Hagushi-stränderna, färdig att öppna eld. Mellan dessa 
stränder och Minotoga, där den fingerade landstigningen 
skulle utföras, stod samtidigt 3 slagskepp, 1 kryssare och 
6 jagare, även dc klara alt börja. -1 äldre slagskepp, 4 
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Fig 2. Huvudlandstigningen. 

kryssare och 8 snabba j agarc formerade i kolon n skydda
dc norra landstigningsstyrkans anmarsch. I liknande for 
mcring framgick södra landstigningsstyrkans skydd, be
slående av 3 slagsk epp och 4 kryssare. 
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Kl 0-106 gav chefen för Task Force 51, viceamiral Tur
n er , order, alt landstigningen skulle börja. Kl 0530, 20 
minuter före gryningen, öppnade 10 slagskepp, 9 kryssare, 
23 j agare och 177 motorkanonbåtar eld mot landstignings
s tränderna. Ll-1,825 projektiler av kaliber 12 cm och större, 
33,000 raketer och 22,500 projektiler från granatkastare 
avfyr ades innan kl 0830. Från kl 0700- 1000 insattes över 
500 flygplan från hangarfartygen mot de japanska ställ
ningarna. 

Under liden, som eldförberedelsen pågick, sjösattes 
från LST och LSM amfibietanks och -traktorer samt land
stigningsbåtar, vilka ordnades för anfall 3,600 m från 
s tränderna. Första vågen utgjordes av amfihietanks, som 
star tade mot stränderna kl 0800 med 4 knops fart. Am
fibiclraklorerna med trupperna ordnades utanför r esp. 
stränder, så att dc olika anfallsvågorna i väntan på or
der alt anfalla bildade roterande cirklar. Särskilda lc
cl arbå tar ombesörj de detta. Kl 0815 gavs order om ut
r ätande av cirklarna, och kl 0820 om. anfall. En nära 
12 km lång rad av landstigningsfarkoster styrde mot land. 
Motorkanonbåtar gingo i täten under häftig eldgivning, 
var efter amfibietanksen följde och efter dessa i 5-7 vå
gor amfibietraktorer med trupper. När man närmade sig 
r even, höjde motorkanonbåtarna av åt siclan och släppte 
fram amfibictanksen, som under eldgivning nalkades 
stranden, vilken under 3 timmars tid varit under eld. 120 
h angarfartygsplan gjorde attackanfall mot stränderna. 
Några minuter innan de första vågorna landstega kl 0830, 
u pphörde plötsligt all eld mot stränderna med undantag 
av den från eldunderstödsstyrkorna, vilken flyttades läng
r e in i land. Våg efter våg landsattes. Inom 1 timma 
h ade c:a 20,000 man kommit i land och på kvällen samma 
dag 60,000 man. Den fingerade landstigningen vid Mino
toga utfördes efter samma riktlinjer som huvudlandstig
ningcn, varvid dock landstigningsvågorna vände kl 0830, 
Dch farkosterna togos ombord. Japanerna anföll med 
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Kamikaze-flygare men ägnade ingen större uppmärksam
het åt demonstrationen. Den gav dem dock anledning 
meddela hem, att åtminstone en landstigning avvisats. D e
monstrationen upprepades enligt plan. 
Forisatta strider. 

Amerikanarna hade således lyckats komma iland oc h 
skaffa sig fotfäste. Det japanska försvaret fördes upp~

hållandc. I norr lyckades amerikanarna den 22 apr1l 
komma så långt, att så gott som allt organiserat motstån d 
upphörde. I söder däremot hårdnade motståndet alltme r 
fr o m den 4 april. Den 4--5 maj beslöto japanerna gil 
till motattack, varvid landstigning samtidigt skulle göras 
i amerikanarnas flanker, och Kamikaze-anfall in s ä Has. 
Dc japanska amfibieoperationerna misslyckades, och an
fallet fångades upp av mnerikanarna och ebbade så små
ningom ut. Under samtliga strider spelade eldunderstö
det från fartygen stor roll, särskilt vid genombrottet U\ 

de starka Shuri-ställningarna. Under 89 dagar samverka
de oupphörligt eldunderstödsstyrkorna med dc i land 
stridande. 

Den lG april på morgonen landsteg 77. divisionen på 
le Shimas syd- och sydväskust. Denna ö hade då sedan 
den 25 mars bombarderats av örlogsfartyg och utsalls fö r 
flyganfall all t efter känt mönster. Landstigningen gick 
lyckligt. Efter en del hårda strider bl a i själva staden 
le kunde ön efter sex dagar förklaras vara i amerika 
narnas händer. 

Striderna på Okinawa fortsalle, varvid japanerna ge
nom häftig insats av Kamikaze-flygare sökte betvinga 
motståndarna. Den hjälp man hoppats på uteblev. Ame
rikanarna hade genom sina åtgärder omintetgjort detta. 
Den 21 juni efter 82 dagars förbittrade strider kund e 
allt organiserat japanskt motstånd förklaras ha upphört. 
Rensningsopera lianer i smärre motståndsfickor återstod 
endast. Okinawa-kampanjen kostade amerikanarna 12,281 
och japanerna 110,071 i dödade. Dc förra förlorade 7G:~ 

flygplan och de senre 7,830. Japanerna hade lyekals ge-

14;) 

110m Kamikaze-anfall sänka 215 och skada 16-± fartyg. 
Träffprocenten för delta slags anfall \'ar 28 ~~, således 
ganska god . Det kan vara av ~ntrcsse .att någo.~ dröja 
vid dc åtgärder amerikanarna Yldlogo for att n:ota den 
hänsynslösa japanska flygin::,alscn. 

Det amerikanska luftförsvarets organisation 
under Okinawa-kampanjen. 

Man hade i princip två vägar alt gå efter, en offen
siv och en defensiv. De offensiva styrkorna utgjordes så
som förul visats av Task Force 57 och 58, TF 58 låg inom 
det ur flygsynpunld farligaste omrftdet och fick ständigt 
ingripa mot japanerna. Då Kamikaze-flygarna ej själY
mant visade sig, uppsökles dc på sina baser. Oupphör
liga strider pågingo till fram i juni månad, varvid 2,336 
japanska plan förstörts mot en förlust av 557 amerikan
ska. Den 7 april hade vid en framslöt slagskeppet Ya
mata, l kryssare och 4 jagare sänkts till sjöss av flyg
plan från TF 58. 

De dej'ensiva åtgärderna på amerikansk sida bestod 
j att man runt Okinawa organiserade en kedja av jagare 
med radar för luftbevakning, den s k Radar Picket Line. 
LCS och LSJ\1 (R) utplacerades för att förslärka jagarnas 
eld. Luftförsvarscentral med jaktstridsledare var ordnad 
på stabsfartyget Eldorado. Såsom utgångspunkt för alla 
läuesangivning·ar hade valts Zampa Point, en halvö nord-

E> c ' 

väsl Hagushi, som gavs täcknamnet Bolo. Härigenom 
blev all lägesangivning entydig, oberoende av vem som 
rapporterade. Jaktstridsledaren dirigerade 10. arm('ns 
taktiska flyg på Okinawa mot målen. Dag och natt pa
trullerade flygplan över fartygen i radarkcdjan. Dess
utom låg under dager 48~120 flygplan och kretsade runt 
Okinawa och kunde således omedelbart insättas. ~\nda 

till den 27 april var dessutom 17 eskorthangarfartyg i Jlkir
heten och kunde insätta sina flygplan. 
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Dc här vidtagna å tgärderna avhöllo icke japanema 
från att anfalla. De kraftigare anfallen begynte den b 
april och kom att pågå en lång tid framåt. 400 flygpl an 
hade flugit från Kyushu för att kasta inkräktarna i h a
vet men hamnade till stor del själva däri . Fartygen i 
nldarkedj an hlcvo genast populära mål för japanerna. 
Fartygen kommo att lida 1nånga förluster, allteflcrsom 
liden gick, men utgjorde samtidigt en barriär, vilken för 
japanerna ej var lätt alt forcera. Särskilt uts a tla voro 
fartvaen nordväst Okinawa, varför förfångningarna dä r 

v o ' 
blevo tätare än vad det planlagda schemat avsåg. Det 
var här uppe jagaren Laffey skrev historia genom att un
der 79 minnler uthärda häftiga Kamikazeanfall, 79 min . 
längre än man vid början av kriget ansåg möjligt. Fö r 
att klara sig undan Kamikaze-flygare gällde följande tänk
värda regel: »Gira så fort Du kan , gör så hög fart Du 
kan, skjut så fort Du kan». En jagare blev fullständig t 
satt ur stridbart skick på grund av att fartygschefen gav 
efter för några jaktflygares begäran alt dröja något m ed 
cldöppningcn, så att de kunde skjuta ner den japan, de 
jagade. Det brinnande flygplanet sattes rätt i sidan p ~l 
jagaren och rev upp ett slort hål. 

Voro förlus terna stora på amerikanska sidan, så vo
ro de icke mindre på den japanska, och de såväl offen
siva som defensiva åtgärderna gåvo amerikanarna slut
segern. 

Underhållsljänslen. 

Yid uppgörande av planer för underhålls tjänste n 
framstodo de stora avstånden det här rörde sig om sa
som dominerande faldorcr. Mellan Okinawa och när
maste amerikanska bas, Ulithi, låg en 5 dagars resa fö r 
ett fartyg med 10 knops fart. Amerikanska västkusten. 
vaifrån huvuddelen av underhållet måste komma, låg 
G,250 n m borta, en seglats på 2G dagar. Om man räkna-
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de m ed 30 dagar för atl klara ut rekvisitioner, 60 (h~gar 
för anskaffning och lastning på västkusten och slntllgen 
30 dagars transporllid fram till målcl, skulle dc~ laga 
120 dagar tills underhållet var frmnme. Härav föl] er atl 
underhållet i stort sett måste vara klart, innan ens trup
pernas samlingspunkter och detaljerna vid landsligningen 
fasts tällis. 

Ansvaret för underhållstransporterna vid anfallet för-
delades i princip så, att viceamiral Turner ansvarade för, 
att de komnw fram till stränderna, varefter general Buch
ner svarade för, att underhållet kmn i land och blev di
stribuerat till trupperna. Amiral Kimitz behöll ansvaret 
för trafiken på Amerikas västkust. Anskaffning av un
derhållsförnödcnheter gjordes genom resp. vapenslags nn
-clerhållsförband. 

Tonnagesvårigheter uppslodo, och man blev t. o. m. 
t vLu1 acn alt taaa en del trUJ)p er ur första anfallslinjen 

t':) ~ • 

för att få fram förnödenheterna. För själva anfallsslyr-
k an hade omkring 180,000 man trupper och 300,000 ton 
förnödenheter m m lastals i mer än 430 far tyg på 11 olika 
ilastningsplatser från Seattlc till Leyte. 

För fortsalt underhåll av trupperna var 21 transpor
ter från västkusten planerade. Lastade fartyg skulle 
fr 0 m dagen L-40, 20 februari 19-15, med 10 dagars in
tervall avgå från hamnar i Stilla Havel till Ulithi och 
Eniwetok, där de fr o m L- 5 skulle vänta order från 
ch efen för Expeditionary Troops, general Buchncr, vars 
b ehov av materid och förnödenheter skulle växa, allt
eftersom t ex flygbaserna utbyggdes. På detta sätt be
dömde man underhållet vara säkrast till dagen L + 210 
(31 oktober 1945). . 

Så fort som dc första landstigningsvågorna konnmt 
i 1 and dagen L, bör j ad e underhållsmaskineriet alt verka. 
Landstigningsfarkoster lossade direkt på stränd~rn~, land
stigningsfartyg från reven med hjälp av la.nds.~I~mngsfal:
kostcr och amfibiebilar. Redan den 2 apnl hol') ad c los~
ning under mörker. Pontoner utlades och den ·1 apnl 
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hade man uppfört L, T och U-pirar, vilka så småning<lJ n 
utökades med pirar av sand samt förbundos sinsemellan 
med pontoner. Pontonkranar sattes in i stor utsträckni ng. 
Dåligt väder ökade lossningssvårighclcrna, men den l(i 
april var tonnaget dock till 80 'lo lossat, vilket var mct· 
än man räknat med. Stora svårigheter uppslodo i och 
med att fronterna förflyttades längre bort från landslig
ningspl atscma, och transportmöjligheterna till lands ej 
medgav tillräckligt snabbt undanförande av materiel från 
stränderna. Man fick börja lossa på andra ställen sam
lidigl, viikel å sin sida medförde, att tonnaget blev ut
spritt. Japanernas anfall mot fartygen tvingade amer i
kanarna att försöka låta endast sådana fartyg komm a 
fram till stränderna, som omedelbart kunde lossas. D en 
stora efterfrågan på ammunition omöjliggjorde stundom 
att dctla system kunde tillämpas på ammunitionsfarly
gen. Ammunitionsåtgångcn, särskilt beträffande armca l·
tillcrict, blev större än väntat, och allvarliga brister upp
stod, vilka endast med svårighet kunde fylla s. 

Totalt lossades på Okinawa under tiden 1/'1- 30/G 
2 milj. measurement tons (1 lon = 40 kubikfot) av olika 
slags krigsmateriel och förnödenheter, vilket med 1,8 ~~ 
överskred vad som planerats. 

Erfarenheter. 

Operationerna innebar framskjutandel av farlyg frå n 
områden som dominerades av egna flygstridskrafter ti ll 
av fienden behärskade områden. Genom landstigningen 
voro fartygen lokaliserade, varför japanernas problem 
endast bestod i alt bryta genom försvaret och träffa dem . 
Till att börja med voro fartygen hänvisade till egen luft
värnseld, rök- och dimbildning samt skydel från hangar
fartygsbaserade flygstridskrafter, vilka för delta ändmnf1l 
blcvo undandragna offensiva operationer. Erfarenheter-
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a IJåvisade den slora fara som lag i, a ll den snabba han-
n . b ' . . 

. 1-fartvosslvrkan vid invasionen var relativt uneten 1 sma ga ... 5 ... . o •• 

operationer. Hangarfartygen utgjorde stor~ m~l ~~r ~l e 
japanska flygstridskrafterna. De~ visade stg nodv::~ncltgl 
att vid hangarfartygsstyrkorna lagga en radarkedJa av 
jagare. Ju längre framryckningen . f01:tskred till la1·~·ds 
des to större möjligheter gavs alt effekltvt ordna luftfor
svaret med radaranläggningar, landbaserade flygstrids
l,rafter och j a k ts!riclslcdning. J u mindre insats som be
hövdes av flottan för alt stödja operationerna desto mind
re blev dess förluster. En snabb framryckning till lands 
efter själva amfibiefasen av en invasion får sålunda till 
direkt fö ljd minskade fartygsförluster, i och med att far
tyg kunna dragas ur slridszonen. Denna operation visa
de ej den skada som operativa sjöstridskrafter lamn,a 
åsamka d en invaderande. De kvarvarande japanska sjö
stridskrafternas operalionsförmåga var lamslagen på 
grund av olj ebrist, förorsakad främst genom de ameri
kanska ubålsoperationerna, och något ingripande före el
ler efter landsligningen kunde ej göras. Såluuda hade 
amerikanarna ur denna synpunkt för sig åstadkommit 
gynnsammaste omständigheter. 

Det är svårt att bedöma hur del skulle gått, om ja
p anerna kraftigt försvarat landstigningsstränderna och 
n atten efter landsligningen på Okinawa gått till motan
fall. Amerikanarna själva bedömde omständigheterna 
h ärför gynnsamma och skulle säkerligen åsmnkats svåra 
fö rluster. 

En sak ~i.r emellertid klar. Då japanerna ej längre 
förfogade över operationsdugliga sjöstridskrafter, skulle 
de i länaden icke kunnat förhindra den amerikanS'ka 

"' framryckningen. Dc vid Okinawa-kampanjen i en nästan 
fan tastisk omfattning insatta japanska flygstridskraftern~ 
m äktade ej ensamma slå ut dc allieraclc stridskrafterna 
och undcrhållslransportcrna. 
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Försöksutbildning av däcksunderofficerare 

vid Marinens U nderofficersskola. 

Au Kaplen T. Hagsirö n1• 

En orientering. 

Jml. Mo m -±87 CfS D nr 76) »skall på försök utbil d

ningen för styrmanslinjen, slam vid l\IVOS sammansl as 

med utbildningen i yrkeskurs 3. Den sålunda samma n

~lagna utbildningen skall vara slutförd senast den 20 () 
19;)0». 

Denna utbildning har i enlighet med nämnda mo pa

hörjats under innevarande läsår och då intresset för den

samma synes vara av allmän art torde det vara på sin 

plats alt giva en orientering om dess tillkomst och u l-. 

formande. 

Hedan i CMUOS slutrapporl för läsåret 19-18-194\l 

skisserades ett liknande förslag på basis av då gjorda er
farenheter. 

Läsåret 19~19-1950 gav i stort sett samma erfarenhe

ter, varför CMUOS i sin slutrapport för detta läsår kunde 

framlägga ett mer detaljerat förslag till utbildninacn 
'f o ' b 
1 raga. 

Målet för utbildninge'1 av flottans personal är »a tt 

skapa stridsd_ugliga besättningar för fartyg och sjöslyr

kon>. Detta mnbär stridsdugliga befattningshavare inon1 

alla grader ombord å fartyget eller sjöstyrkan. 

Jag inskränker mig i detta sammanhang till att endast 

behandla utbildningen till underofficer vid däcksaYClcl
ningen. 

l öl 

Utbildningsmålet härvid måste syfta till att producera 

en verkligt duglig underofficer i däckstjänst å flottans 

fartyg, d v s en underofficer, som är en god yrkesma~1 

och som har utpräglad förmåga att föra befäl, påtagLig 

skicklighet som instruktör samt sist men icke minst skick

lighet i att leda rent sjömansmässiga förrättningar ombord. 

Den tekniska utvecklingen har under senare år varit 

högst på taglig och har medfört ökade krav på utbildning 

av värnpliktig personal, vilket i sin lur medfört icke ovä

sentliga fordringar på den moderne underofficeren. Ford

ringarna på honom såsom sjöman har därmed på intet 

sätt förminskats, dc kvarstå alltjämt, men fordran på att 

vara fullt i stånd att handhava den dyrbara och omfattan

de materielen har med denna utveckling än mera sl,ärpls. 

Dessutom är dc-t uppenbart att den tekniska utvecklingen 

ställer än större krav på honont såsom ins truktör. 

Utbildningen enl. SRF 1918 är för den blivande un

derofficeren under sis ta året som bekant till slörsla dc

len (35 arbetsveckor) förlagd till u o-skola och är till si n 

art rent leorclislc Utbildningen i övrigt under arbetsåret 

(11 arbetsveckor) är förlagd till yrkeskurs 3 rcprcscn lc

randc den tillämpade och praktiska utbildningen. Sam

m anlagda utbildningstiden under sista utbildningsåret ut

gör -±6 arbetsveckor. Vad utbildningen vid no-skola an

går är det icke minst med tanke på elevernas långa förc

gående skolbänksutbildning vid Försvarets Läroverk (2 

läsår) en mycket lång lid i sträck att under ytterligare 

35 veckor placera den blivande underofficeren på skol

bänken vid no-skolan. Med nuvarande uppläggning av 

kursplanerna är utbildningen icke heller ägnad alt skänka 

eftertraktad förmåga till en naturlig befälsföring ombord 

och man måste också konstatera, alt skickligheten i in

struldionstjänst endast i y tterst ringa grad uppammas un

der denna tid. Det är ofrånkomligt att under denna långa 

tid komma dc hos eleven eventuellt förefintliga praktiska 

anlagen n~ira nog fullsländigt alt ligga i träda. 
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Det kan givchis, även med fog, invändas att d etta 
avses kompenseras under den efterföljande yrkesk.m·-; :;, 
men påtagligt ä r att del naturliga i sambandet, som här 
förefinnes mellan den teoretiska och praktiska utbild
ningen, den samtidiga stegringen av fordringarna på lm
dadcra saknas, och den metodik som med hänsyn här till 
hotar att bli naturlig vid no-skolan gränsar farligt ni1ra 
till enbart korvstoppning av teoretiskt vetande. 

Det torde vara av fundamental betydelse för under
officersutbildn ingen att en lämpligl anpassad växch-erkan 
äger rum mellan teoretisk och praktisk utbildning. Det 
förhållandet att yrkeskurs 3 såsom praktiskt tillämpad 
kurs vidtager efter utbildningen vid no-skolan förhindr ar 
icke att denna del av utbildningen proportionellt sett ö.r 
för kort för att bibringa eleven de rent militära kunsk <1-
perna och framförallt att dana honom till det befäl Yar
till han är ämnad. Man kan också ifr[lgasätta om skick
ligheten såsom instruktör vcrldigen hinner att bliva b <'
fäst under denna korta tid. 

Det är icke möjligt, att inom ramen av för utbild
ningen vid no-skolan anslagen tid av 35 veckor, inrymnu 
den övning i instruktörstjänst son1 är av så utomordentlig 
betydelse framförallt för den blivande däcksunderofficL'
ren. Betydligt ökat utrymme för såväl föreläsningar i 
pedagogik och undervisningsmelodik som särskilt anonl
nade provlektioner och övningar i instruktörstjänst ä n• 
nödvändiga förutsättningar för att den blivande under
officeren skall kunna bibringas förmåga alt kunna skö ta 
sin i detta hänseende icke minst betydelsefulla tjänst. 

I betraktande a-v oyan anförda synpunkter på utbild
ningen har CMUOS inom ramen för till utbildningen vid 
MUOS och yrkeskurs 3 anslagen tid skisserat ett detal
jerat förslag till utbildning varvid i princip dessa b åo a 
kursers utbildningstid sammanslagits och yrkeskurs 3 ut
slagits Ö Y er hela utbildningsåret enligt följ ande: 
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2 sjiidagar 

Siffrorna beteckna utbildniugsYeckor. Anm. l. 
2. ~iffra med fet stil betecknar sjöyecka yaray Yecka nr 3t• 

ar reserv. 
3. Veckorna nr 45 och 4G äro cxa1nensyeckor. 

Genom förläggande av yrkeskurs ;j inom utbildninas
.å,rel vid, M~OS har man sökt lillYarataga alla möjlighe~r 
llll kontmmtel i utbildningen. Den teoretiska utbildnino-s
fasen blir .häri~cn~m etl naturligt och direkt underlag tia 
den prakl1ska ovnmgen i varje särskilt fall, vilket måste 
-vara en fördel. Det långa learetiska studerandet utan 
avb1:ott undvikes och eleven ser sammanhanget mellan 
teon och praktik direkt tillämpad. Omb-vte av lärare nn
·der utbildningsåret undvikes Yarjömle ~ederbörande lä
r~re .erhåller en allsidigare bedömningsgrund vid hetygs-
sat~nmgen då han därvid har inblick i elevens såvö.l tco
rehska som praktiska kunnande. 

Även andra fördelar kunna påvisas. 
Eleven får under hela läsåret, under samma lärares 

l edning, sjä_:v hålla lektioner och föreläsningar inom. egen 
y~·.~cesgren avensom inom allmänna sjömilitära ämnen, 
.sJomanskap m m. 

. Utbildningen i instruktionsteknik och instruktionsme
:~dlk l~an häri.genom tack vare att densamma kan kon
tmuerhgt bednvas under hela läsåret förväntas bliva till
godosedd på ett helt annat sätt än förut, och torde ha 
betydligt större möjlighet att bli av befäst karaktär. Till-

1'idsk1·i[t i Sjöväsendet, lO 
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fällen givas att låta eleven ularbeta dclaljonlcr för öv

ningarna till sjöss för egen yrkesgrupp i ifrågavaraiHk 

yrkesgren . Han få r relativ l tält å lerkommande tillfäll en 

al t under övningarna l i ll sjöss taga befäl ombord i ege n

skap av roderslyrman, bcstickslvrman \'uO m m liksom 

även i strirlsbefallningar såsom plutonsbefälhavare vid 

artilleripjäs, sveps ly r man, m m. 

Han får även rikliga tillfällen att öva i lerresler oc h 

nstronomisk navigation. Den önskvärda växelverkan m el

lan dc teoretiska och praktiska övningarna skapar oh·i

velaklig l en tidsvinst, som som k3n utnyttjas till den oun d

gängligen nödvändiga undervisningen i pedagogik och un 

dcrvisningsmelodika samt föuljupat studium av den m o

dCI·na materielen ombord. 
Hela elen avslutande underofficersutbildningen äge r 

enligt förslaget samlad rum under en befattningshavare. 

CMUOS. Den förutvarande skingringen av dc vid n o

skolan samrn ansvelsade kurserna, 3 månader innan n o

kompetens erhå Ile s, ä r olycklig. En sammanhållande, lik

riktande kraft erfordras alldeles speciellt under utbild

ningens avslutade del, varvid t ex Kungl. Sjökrigsskolan 

torde ligga närmast till såsom jämförelseobjekt 

Dessutom erhålles upprepade kontakter med den sj ö

gående personalen av alla kategorier, vilket lvivelsuta ;J 

torde vara till båtnad för fast befälsföring och prakti sk 

kunnighet. 
l\lcd nuvarande uppläggning av uo-skolan, varvid a Y 

Kommerskollegium uppställda fordringar för styrmans

kompetens även äro gällande för no-skolans elever, ~ir 

det dessutom enbart en fördel atl av nämnda myndighet 

fastställda examensskri v ni ng a r kunna utnyttjas ä ven v i d 

uo-skolan, och varigenom Kommerskollegii synpunkler pa 

likvärdig examen i än högre grad kunna tillgodoses. !}:.

svårigheter som. kunna uppstå vid genomförandet av u t

bildningen synas i främsta rummel vara av samordnande 

slag. Då det under utbildningens gång gäller all gö ra 

15;) 

eleven förtrogen med den inom egen yrkesgren modernast 

f~r~kon~m~nde materie_len __ blir det nödvändigt att utnyttja 

savctl Ktl, SA som GA tillhorande fartyg och kan del givet

vis in:ändas att dessa sjöslyrkors egna övningsprogram 

och elispositioner härigenom skulle kunna bli lidande. 

Härvid är dock att märl,:a att förelagda tidsplan med hän

syn till »sjödagars» och »sjöveckors>> inplacerande i tids

ramen mycket väl går all med en relativt stor marginal 

förskjuta framåt eller bakåt i tiden, varför CMUOS i hösr 

grad äger möjlighet atl rälla sina övningar efter vede1~ 
börande sjöstyrkechcfers. Yid en j~imförclse mellan dc i 

SRF 1918 fastställda timplanerna för de olika yrkesgre

narna kommer Lotala timantalet för utbildningen vid uo

skolan och yrkeskurs 3 icke nämnvb1rt alt förändras . Ta

ger man i betraktande att det icke är ovanligt att yrkes

kurs 3 förhigges iland medgiver inom flera yrkesgrenar 

det framlagda förslaget (40 övningsdygn Lill sjöss) faktiskt 

m er tid ombord än det förutvarande utbildningssyslmcl. 

Under det nyss avslutade 3:c kvartalet juli--septcm

ber har utbildningen kunnat bedrivas planenligt med ul

nytlj ande enbart av SA tillhörande fartyg varvid e rfaren

heterna hittiJls varit mycket goda. 
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Nyförvärv till Marinstabens bibliotP.k under tiden 1/11-31 /12 1950. 
Utdrag. 

* Betecknar byte eller gåva. 

Keumiiller , J. F., Vi måste ha en ny försvarsorganisation. Sthlm 19511. 
··· Churchili , 'W. S., Att vinna freden. 'Tal hållna efter kriget. Utg. ay 

R. Churchill. Till svenska av K. Bolander. Sthlm 1949. 
·•· - - Förenade Europa, Tal hållna 1947 och 1948. Utg. av R. Chu 1·

chill. Till svenska av K. Holmberg. Sthlm 1950 . 
Heusinger, A. , Befehl im Widerstreit. Schicksalsstunden der deutschen 

Armee 1923- 1945. Tiibingen & Stuttgart 1950. 
Administration , Personnel, at the executive lebel. Annapolis 1948. 

Tv. 8:o. 
Krigsskolan 1750- 1950. Oslo 1950. 

Hammer, D. H., L ion six. Annapolis 1948. 4: o. (Naval operating ba;, ,. 
Guam.) 

Krig, Norges, 1940- 45. H . 24-2.5. Oslo. 
Tovey, J., Convoys to uortll n.ussia. (Despatches covering the periorl 

l Jan., 1942, to 31 Dec., 1942, to the Admiralty.) Lond. 19511. 
(Suppl. to The London Gazette 13 / 10 1950.) 

Schlacht, Die, im Kanal von Sizilien. (15. August 1942. XX.) Rom 
1942 . 4: o. 

Gallen, J., Tre bataljoner. lnfanteriregimentet 13 på Karelska näset 
sommaren 1944. Sthlm 1950. (Militärlitteraturförenin.gen nr 199 .1 

Erfurth, 'lif. , Der finnische Krieg 1941-1944. 11\Tiesbaden 1950. 
Frank, vV. & Meckel, H., vVas war wirklich mit Prien? Dokumente. 

Augenzeugenberichte und amtliche Unterlagen aus deutschen u n cl 
britischen Quellen zusammengestellt. Hamburg 1950. 

Amma!, Brassey's. The armecl forces year-book 1950. Lond. & N ew 
York. 

l\1arinkalendern 1951. Årg. 14. Utg. av Sveriges Flotta. Uppsala 19511. 
Verzeichnis Ller Abki.irzungen von Dienststellen und Truppenteilen det· 

Krie.gsmarine. (Abk. Verz. Mar.) Berlin 1943.. (Oberkommaud <) 
der Kriegsmarine.) 

Uniformes et insignes militaires. Bern e u. å . (1950 ?) 
Moyzisch, L. C., Operation Cicero. övers. från engelska av Ingegeni 

Lindström. Uppsala 1950. 
Helsingfors. Havsforslmingsinstitutet. Skrifter. 

* 140 . Buch, K. & Ursin, Marita, Zur lVIethodik der Bestilll · 
mung von Phosphor im Meerwasser. 1948. 

* 141. Hela, I., Vattenståndsvärden 1941 och 1942. 1948. 
* 142. Granqvist,, G., Regu!ar observations of temperature and 

salinity in the seas around Finland, July 19"4°-June 
lg4G. 1948. 
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* 143. Lisitzin, Eugenie, Observations on cunents and winds 
made onboarcl finnish light-ships during the years 1943-
1947. 1949. 

* 144. Hela, I., Vattenståndsviirden 1943. 1949. 
··· 145. Koroleff, F. , Determination of traces of heavy metals 

in sea water by means of dithizone . 1950. 
Kuenen, Ph. H., Marine geology . New York Lond. 1950. 
* Is- og besejlingsforholdene i de danske farvande i vinteren 1949- 50 . 

Udg. af Statens istjenesle. Kllvn 1950. 4:o. 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Meddelanden. 

''' Ser. A. l. östman, C. J. , Om sambandet mellan köldsummor, 
isläggning och is tjocklek. 1950. 4: o. 

··· 2 Högberg, L. , Lufttrycket i Sverige 1901-1930. 
1950. 4:o. 

··· 3 Berson, F. A. , On the role of long wave instability 
in the general circulation. A study of five-day 
means in November 1948. 1950. 4:o. 

* Ser. C. 3. Arealförhållanden, De Svenska vattendragens. 13 . 
Vänern-Götaälv. 1950. 4: o. 

Clay, L., Europas ödestimma. övers. från amerikanska av H. Kellgren. 

sthlm 1950. 
* Lenk, T., Flaggan. Sthlm 1950. 4:o. Särtryck ur: Boken om havet. 
MacLean , F. , Eastern approaches. Lond. 1950. 
Utrikespolitiska institutet. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm. 

9. Bonsdol'ff, G. von, Finlands politik efter kriget. 1950 . 
10. Cluistensson , H. , Israel. 1950. 

Projects de conventians revises ou nouvelles protegeant les victimes 
de la guerre. Geneve 1948. (Comite internatianale de la Croix

Rouge.) 
* Sandifmd, R., Diritto marittimo di guena. Rom 1940. (Ufficio Sto

rico della R. Marina. Ministero della Marina.) 
Catalogue of Admiralty cl1arts and other hydrographic publicat.ions 1950 . 

Lon d. 1950. 4: o. Hydrographic d ep: t). 

Bibliotekets verksamhet under år 1950, 

(1949 års siffror inom parentes.) 

Bo kbeståndet. 

Accessionen under året har uppgått till 749 (752) vol. och det be
räknade bokbeståndet den 31 dec. 1950 är 3.1 ,48G vol. Accessionsläng
den för året uppgår i.ill ·11,47'1 (12,461) m, vilket ger en medelvolym

bredd av 15,3 (16 ,6) mm. 
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Utlåningen. 

Bibliotekeet har under året varit öppet 2.66 (266) d agar och un clt>t· 
samma tid haft 1,471 (1.769) studiebesök, utlå nat 2,087 (1,8 90) vol. samt 
4,605 (2,757) tidskriftsnr från det löpande årets tidskrifter. AY de 
utlånade böckema ha 221 (109) sänts interurbant och 112 (49) r ek\i. 
rerats från andra bibliotek. 

Läsr·ummet. 

Läsrummet har under året haft 608 (757) studiebesök. 

Verksamhet per dag. 

l medeltal pr dag har biblioteket under 1950 mottagit 2,8 (2 ,S 1 

böcker, haft 5,5 (6,7) studiebesök, utlånat 7,8 (7,0) vol. och 17,~ (lOAr 
tidskriftsnr, varjämte läsrummet haft 2,3 (2,8) studiebesök. 




