1944.
107:e årgången.

Häfte N:r 10
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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna::
sällskapet nr 7J44.

Ordinarie sammanträde den 1 november 1944-.
l. Invaldes kommendörkapten l gr Wesström till arbetande ledamot.
2. Föredrogs delar ur av ledamoten Hammargren ingiven
årsberättelse i v·c tenskapsgrenen flygväsende.

Karlskrona den 9 november 1944.
B. Ramel.
sekreterare.

Tidskrift i S jöväsen det.
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Ett projekt till ett litet slagskepp.

I nuvarande krig kan slagskeppstypen sägas kämp a fö r
silt liv: slagskeppet har i luflvapnet fått en ny, stark molståndare och i hangarfartyget en farlig konkurrent. I denna
kamp spelar helt naturligt storleken en viktig roll. I Förenta
staterna har man redan länge ägnat denna faktor stor u pp märksamhet men avvisat tanken på att bygga små slagskepp,
emedan man ansett att dylika icke kunna motsvara de f on ll'ingar som måste ställas på ett slagskepp i amerikanska marinen. , Ett par unga amerikanska ingenjörer ha emeller tid
nyligen uppgjort ett projekt till ett litet slagskepp. Ett r efe rat av deras arbete lämnas i februarinumret av Marine Ru ndsehan och återges här i något förkortad form. .
Försöket alt bli av med en farlig konkurrent genom :ll t
bygga all t större och större enheter anse författarna utsiktslöst,
då det knappast gives en gräns uppåt för storleken och fi en den därför ständigt kan övertrumfa dt stort skepp med el l
ännu större. Det torde därför vara riktigare att nöja sig nwd
så litet deplacement som är förenligt med de fordringar p:'t
beväpning och skydd, som ställas av artilleriofficeren och Yil ka principiellt - d. v. s. med avseende på kanonkaliber Ol h
pansartjocklek - icke få ligga under dem, som gälla för fi endens fartyg.
Företrädarna för den mindre typen anse, att även i fr:lga om slagskepp tungt vägande fördelar äro att vinna, om
man ökar antalet enheter. Slagkraft och skydd få på de sn1:l.
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enheterna icke uppoffras till förmån för mindre viktiga egenskaper. Till dessa mindre viktiga egenskaper hör farten, som
man kan minska utan att fartygens värde därigenom väsentligt sänkes.
För närvarande finnas ri Förenta Staternas flotta två slagskeppstyper, en mindre på 32,000 till 35,000 ton och en större
på 45,000 till 50,000 ton. Författarna ha bestämt sig för ett
standarddeplacement av 15,000 ton. Vid konstruktionsdeplacement skulle fartyget kunna medföra iOmkring 1,740 ton
bränsle och 160 ton reservmatarvatten, varför konstruktionsdeplacementet således skulle bliva 16,900 ton.
De senaste amerikanska slagskeppen äro konstruerade för
en stridsfart av 27 knop. För det lilla slagskeppet skulle man
kunna nöja sig med samma stridsfart som för de äldre amerikanslw slagskeppen, d v s 21 knop. Med denna fart skulle
de små slagskeppen kunna hålla jämna steg med sina äldre
kamrater i den amerikanska flottan.

Huuu clclimensioner.
Efter noggrant övervägande ha följande värden valts för
huvuddimensionerna:
Längel i KVL, L ........................... .
Största bredd i KVL, B .. . .................. .
Djupgående vid konstruktionsdeplacementet, T ..
Sidohöjd till huvuddäck midskepps, H ......... .
Konstruktionsdeplacement, D ..... .. ........ .
Blockkoefficient ....... .. .......... . ....... .
Nollsp:mtkoefficient .......... , .............. .
Vattenlinjekoefficient ........... . ........... .
Cylinderkoefficient ........................ . .
Metacenlerh öjd, MG ..... . ............... . . .. .

143,25 n1
26,60 n1
8,23 111
12,19 Dl
16,900 ton
0,556
0,960
0,678
0,578
1,98 m

Med 16,900 tons deplacement är vid en fart av 21 knop
släpeffekten 11,550 EI-IIL Om man antager' en propuls>iv
verkningsgrad av 0,60, blir erforderliga axeleffekten omkring
20,000 AHK.

-
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Maskinanläggning.
För maskinanläggningen kunna fyra typer komma ifråga:

a)
b)
c)

d)

turbo-elektriskt maskineri,
diesel-elek tl'iskt maskineri,
utväxlade växelturbiner,
utväxlade dieselmotorer.

Både det turbo-elektriska och det diesel-elektriska m askineriet fordra större vikt och utrymme än de båda andra slagen av drivmaskiner. Skillnaden i vikt mellan typ b) och typ
c) är icke synnerligen stor. Utväxlade dieselmotorer h a hittills blott prövats på de tyska pansarskeppen. Enär num era
alla större krigsfartyg i Förenta Staterna utrustas med vä xla .
de turbiner har även för det lilla slagskeppet valts en sådan
anläggning, vilken som ovan nämnts vid full effekt skall u tveckla 20,000 AHK.
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Bestycltning.
Det sviira artilleriet utgöres på alla slagskepp i Föreula
,staternas flotta av 35,6 eller 40,6 cm kanoner. · Deplacementet 15,000 ton ger möjl,ighet att ställa upp sex 35 ,6 eller fyr a
40,6 cm kanoner. Två 35,6 trippeltorn väga med ammunitions ·
förråd något mera och fordra också större utrymme än tv å
40,6 cn1 dubbeltorn. För projektet har man räknat med två
35,6 cm trippelton1, vilka emellertid utan vidat'e kunn a u tbytas mot två 40,6 cm dubbeltorn.
Luft- och torpedvärnsbestyckningen skall utgöras av sex
12,7 cm lvk jämte s.törsla möjEga antal 40 mm akan i m ullipellavettage . Denna bestyckning är alltså jämförelsevis sva g,
men man får räkna med , att nuförtiden inga slagskepp sättas
in utan skydd av luftsvärnskryssare eller -jagare. Fartyget
skall icke bära torpedtuber, men två flygplan skola medfö ras.
Hur bestyckningen är anordnad framgår av fig. 1.
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Skydclet måste i huvudsak vara likvärdig t med de stora
slagskeppens. Fartyget förses därför med ett vattenlinjepansar av 356 mm tjocklek och med en total höjd av 4,27 m. Det
sträcker sig 1,83 m över och 2,44 m under V. L. Med detta
djup på pansaret kan fartyget kränga till 11 ° utan att underkanten på pansaret kommer ovanför vattenytan. Fulla tjockleken har pansaret blott till 0,61 m under V. L.; härifrån tunnar pansaret av nedåt till 203 mm eller samma tjocklek som
på pansarlådans ändskott för om förliga och akter om aktra
tornet.
I höjd med pansarets övre kant sträcker sig inom pansarlådan ett 102 mm tjockt pansardäck och i vattenlinjen ytterligare ett splintskyddsdäck av 32 mm tjocklek. Barhetterna äro inom sidapansaret 102 mm och ovanför detta 356 mm
tjock a. De rörliga tornens bepansl'ing och pansarskyddet i
övrigt framgår av fig. 2.

Vilctsb eräkning.
En noggrann beräkning ger följande värden för viktshuvudgrupperna:
vikt ton

Skrovvikt med pansardäck .. ...... ... .
Fast utrustning ..................... .
Ver tikalpansar ......... . .... .. ....... .
Huvudmaskineri ..................... .
Bestyckning med ammunition .... .... . .
Utr ustning och färskvatten .... . ... ... .
.............. .. ......... .
Besältning
Flygplansutrustning .......... . ...... .
Reserv ......................... .... .

7200
1050
3060
900
1920
480
85
35
270

%

48,00
7,00
20,40
6,00
12,80
3,20
0,57
0,23
1,80

--------------------100,00
' 15000

Total vikt ....................... . .. . .

Huvudmaskineriets vikt är mycket högt räknad: 45
kg/ARK. Enligt tyngdpunktsberäkningen ligger viktstyngd-
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punkten 8,32 m över kölens överkant och 0,073 m aklc t

L/2.

0 111

Skrovet är genom 13 vattentäta tvärskeppsskott från bo t.
ten till huvuddäck indelat i 14 vattentä ta avdelningar. Pansarlådans längd är 58,52 m. I höjdled är skrovet indel at ge.
nom fem vattentäta däck över innerbotten. Huvuddäck u tgör
sam tidigt väderdäck och styrkcdäck. Balkbukten är B/50,
språnget är akterut ringa men ökar starkt från förliga kanontornet. ne övriga däcken ha varken balkbukt ell er sr)ran"h·
Under huvuddäck ligger övre pansardäcket, som. bildar pansar lådans tak. Det under pansard~icket liggande melland äcke t
är utbildat till splintskyddsdäck, beläget i höjd med kons truktions va llcnlinjen.
För att spara vikt är pansarlådan icke längre än alt den
omsluter de svåra tornen jämte maskin- och pannanläggn ing arna. Dessa bestå av två pannor och två turbinaggregat med
växlar. Dc två pannorna äro placerade förut bredvid varandra i två genom ett längsgående skott i fartygets med ell inje
skilda rum . Maskinrummen ligga omedelbart ak ter llä rom
och är~ likalecles skilda genom ett långskeppsskott Etl dylikt skott har elen svåra olägenheten med sig, att fartygel u nder vis.sa förhållanden, nämligen om också skiljeskottet m ellan maskin- resp. pannrum skadas, kan få mycket stark shlgsicla. För att om möjligt utesluta ett elylikt fall har m ellan
de inre maskinrumsskotten och bordläggningen placerats y tterligare tre skott. Avståndet mellan inre skottet och bordläggningen är ungefär 6 m.
Alla övriga inre rum äro likaledes så långt som m öjlig t
indelade. Närmast elen vatten tä ta 'in nerbotten ligga förr adsoch uppbördsrum, om blott äro 1,83 m höga, und er del a lt
dc b åda överliggande cHieken vardera ligga på ett avstånd aY
2,74 m. Här äro ammunitionsclurkar, centraler, kök , förl äggningsplatser och övriga utrymmen för olika ändamål placerade. Enelast de hjälpmaskiner, som icke användas i strid, Ji ggn
i fartygets oskyddade delar. I rummen mellan pansardäck och

nuvuddäck , vilka för- och akterut äro jämförelsevis hög a, har
besättningen, 800 officerare och manskap, förlagts.
Undervattensskyddet utgöres av fyra längsgående skott ,
löpande ungefär parallellt med bordläggningen, så att nl.ell anrummet mellan bordläggningen och inre skottet överallt är i
det närmaste lika brett. På längden äro rummen i allmänhel
indelade i 6,1 m långa avdelningar. 131ott midskepps, vid mnskinanläggningcn är skottindelningen icke så tät.
Röku pptagen från pannrummen mynna icke som vanligt
i en sk orsten, ulan äro förda borelvarts långt akterut, där d c
gå genom huvuddäck ut i två långsmala öppningar. Denna
anorcll1'ing har elen fördelen, att man icke besväras av skorstensrök på bryggan, men å andra sidan ta de långa rökupptagen upp värdefullt utrymme i fartygets inre, vm·jämte om
de skadas närliggande rum fyllas med kvävande rök. Dc in nebära också en extra vikt, som hade kunnat undvikas.
Pannorna äro av den för amerikanska krigsfartyg vanliga
konstruktionen och skola lämn a å nga av 40 atö och 455 ° C
temp. Varje panna har en eldyla på 1078 m 2 och avkokar vid
full b elastning 67,6 ton vatten i limmen.
Huvudmaskinerna äro övertrycksturbiner av modern typ
med 3300 varv/min , som över reduktionsväxlar driva propelleraxlarna med 200 varv/min.
Sanwnfattning.

Författarnas förslag visar ett fartyg med relativt liten
längd , mycket fyllig midskeppssektion och till följd därav
skarp•a ändar. Djupgåendet är förhållandevis stort, så alt alla
vitala delar, såsom maskinanläggning och ammunitionsclurkar,
ligga under vallenlinjcn. Metacenterhöjden förblir vid alla
djupgåcnden mellan djupgåendet vid standarddeplacementet
och djupgåendet vid fulla förr åd ungefär densamma, vilket
är en fördel. Fartygets skydd inom pansarlåclan, 41 % av
längden , är nästan likvärdigt med skyddet på dc s.tora amerikanska slagskeppen. På grund av bristen på tillgänglig vikt

-
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ha emellertid för- och akterskeppen i:ått mycket ringa sk ydd
Vid skada på dessa delar komn'ler fartyeet därför antan]ine
·
b b 11
att få stark förlig eller akterlig trim.
Författarna hålla trots detta före, att deras fartyg även
vid svåra skador skall ha tillräcklig stabilitet. Det skall enligt deras mening kunna tåla en störr1e undervattens skada
utan att striden behöver avbrytas, och även efter två stora
skador vara i stånd att uppnå sin bas. Den genom en svår
undervattensexplosion uppkomna slagsidan skulle i ogynnsammaste fall icke överstiga 20°. Icke heller trimmen skulle
påverkas så starkt, att huvucläcket för- eller akterut k onune
under vatten. Mer än hälften av maskineriet skall icke kunna förstöras av en än så kraftig undervattensträff. Det tjocka
pansardäcket i förening med splintskyddsdäcket anses tillr äckligt för att skyelda fartygets inre delar mot flygbomb er av
varje kaliber.
B. Wallin.
u

De psykiskt defekta och militärtjänsten.
Av MarinLikaron av 1 gr MaTlin El,·blad.
(F'öreclrag vid Stockholms örlogsstations konforens för personalvård
å LillsvAc\ den 13-17 septem lJA r 19'44.)

En av personalvårelens viktigaste uppgifter är att försöka
ordna sådana förhål landen för personalen, att den trivs och
att därigenom förhindra konfliktanledningar, skapa bästa möjliga arbetsbetingelser och bästa tänkbara arbetsresultat. Trivsel hos den ensk•ilde skapar en god anda inom truppen och
därigenom den viktigaste förutsättningen för en god moral och
hög effektivitet.
Det militära liv·et avviker med nödvändighet på väsentliga punkter från det civila. Genon1 det tvång, som det medför för den enskilde, förorsakar det lättare vantrivsel och psylöska insufficienssymtom, .som ta sig de mest skilda uttryck
som hemlängtan, retlighet, nedstämdhet, dålig sömn och ev.
kunna bli så höggradiga, att de föranleda explosiva katastrofreaktioner i form av självmordsförsök, rymning, insubordinationsbrott m m.
Det anses, att varje människa kan brytas ned och förlora
kontrollen över sina handlingar, om de psykiska påfrestningarn a bli för stora, men det är en allclaghg erfarenhet, att den
enskildes motståndskraft är mycket växlande och att vissa individer på grund av sin personliga läggning även •inför små
motgångar och även om de leva under ett mycket ringa psykiskt tryck reagera med nyssnämnda psykiska insufficiens-
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symtom, om icke det psyk iska trycket dessförinnan på an na t
sätt min skar i in t ens i te L Det är dc, som i detta avscPn de
äro m er ell er mindre psykiskt defekta, som vi skola uppeh ä lla
oss v·i d. Dc företc a lltså vissa brister i sin p ersonlighet, m en
de äro ej sinnessj uka i den bemärkelse man i allmänhet aner
m ed detta ord. Dc kunna uppträda ordnat, dc k ansk e ti digare visat sig exemplari ska och skötsamma. I det civila ha
dc kanske skött sitt arbete m ecl dc bästa viLsord , men i m ili lärtjänsten bli de psyk iskt insufficien ta. Delta medför, ::t lt
dessa individ er ofta mi ss uppfath~s av ick e fackmannen . Deras s.ym lom nonchaleras och de belraktas som simul anter.
Den ökade hänsyn, som man uneler senare år tagi t ti ll
dessa psyki sk a defekter, har av många uppfattals såsom p jask.
~1an har ejl velat förs lå det motiv erade ·i att dessa indiv id er
böra intaga en undantagsställnin g och a tt man ej vinner n agol
med att pressa en individ Öv·c e hans m axima la ,p resta liosförmåga.
A andra sidan måste man jn i elt litet lands, på all män
värnplikt g rundade försvarsmakt, ut nyttja alla tillgäng li ga
kraftre,surscr på bästa möjliga sätt.
Svårigheten beslår väsentligen i att kunna bedöma den
enskildes pres tationsförmåga och pt'l. vilket sätt man b ör u tnyttja honom för alt med hänsyn till föreliggande beh ov nå
bästa möjliga a rb etsresultat. Denna svårighe t ökas yttcrli!,; HC
uneler en långvarig b eredskapstid, då man måste räkna med
en stegrad ten dens hos den en skild e att på dc andras b ekostnad lilbkansa sig vi~.sa förm[mer.
För att kunna b edöma den ens kilde indi,·idcns m öjl igheter är det av stor bc lyclclsc alt känn a till vilk a brisler i p nsonligheten som di sponera för insufficienssymtom och hur m a n
om möjligt skall und gå elylika insuffi cienssymJom.
Våt· karaktär och personlighet betinga~ ju dels a v den
ärftliga konstitution en och dels av den miljö i vilken vi yuxit
upp. Då clct gäller dc ärftliga k ons titution ell a egenskap n nn
har professo r Sjöbring i Lund ansett sig kunnat påYisa fy rn
olika k onsti tutionsradika lcr , som variera från indiYid ti ll in-
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divid och o beroende av varandra. Ett bristfälligt anlag i nåaot av dessa fyra h ä n. seenden medför en bestämd personlig}1etstyp, som är mindre motsändskraftig än normalt mot p sykiskt tryck eller p sykiskt trauma och därför lättare r eagerar
med psykiska insufficicnssymtom.
Den första av dessa k ons tituti onsradikal er kallar Sjöbring
kapac iteten och denna hänför sig till begå vningen , intellektet.
En bristande b egåvning , en subkapacitet, är k ansk e den vanligaste c rsaken Lill p ~.ykisk a in sufficienssymtom.
Dc höggradigt efterblivna, de .sinnesslöa, böra ju h elt sJ.ippa sin värnpliktstjänstgöring. De psykot·e kni ska prov, som
de ny inryckta värnpliktiga und e r de sista åren underk as tats,
ha ju delvis avs ett a lt utsortera dessa sinnesslöa för alt de sedan skola kunn a odugligförkl aras. De, som här intressera,
äro de lindr igt subkapabla, dc obegåvade, de dumma. Att
de h a svårare än kamraterna a tt följa m ed i undervisningen
mä rker snart befäle t och att det beror på der as medfödda
dumh et, ins.er väl också d e flesta, men det händer nog inte
så säll:m, att deras oförmåga uppfattas som la thet, trots och
ovilli ghet och dc bli oförskyllt bes traffade å tm.inston e i den
formen, a tt de ej kmnma ri åtnjutande av samn1a förmåner
som sina mera b egåvade kamrate r, vilket i sin tur provocerar
vantrivsel och insuffici enss:ymlom. De obegåvade sakna h ållnin g och äro av naturen slappa och schaviga, vilket illa överen ss tämmer med det militära idealet, som d tc t·s träv ar en korr ek t hållning och rappa svar. Ett annat väsentligt drag i de
obegåvades beleen de är beroend e p å deras o mdömeslösh eL Dc
h a dålig kombinationsförmåga, suddig a detaljkunskaper och
kunna ej ab strah era, varför dc sällan handla med fö rutseende
utan endast , Länka så långt näsan räcken>. Detla gör, att
de ej kunna b emäs tra svåra och kritiska situa tioner och ej
kunna givas självständiga uppdrag. Det är av vikt, alt de
redan i fredstid äm registrerade, så att de ej av mi ss tag beor dras till uppgifter, som dc sakna föruts~itlningar att klar a
ut. Deras brista nde abstrakl·ion sfö rmåga gör, aU de bli egoe ent ri ~.ka och kr as.s t materiella. De kunna e j syntetisera och
~
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överblicka .helheter~1a, däremot kunna de i enskilda dctaljee
av pcrsonl1g matenell art ofta vara nog så beräknand e, en
l'genskap som man brukar kalla bondslughet Deras 0 111 _
dömeslöshet gör, att dc ofta äro benägna för självöversk a ttning och kunna förefalla synnerligen självsäkra. I si ll arbete biro de slarviga och sakna uthållighet. Då dc sii ll,1n
utföra något arbete till belåtenhet, bli dc ofta tillräll avis,Hlc
Vid molgångar bli dc nedstämda och i sin depressiva fö r~
stämning bli de lätt hypokondriska, varvid dc fixera uppm iirksamh etc n vid småkrämpor och i sin ängslan tro sig ha svå ra
sjukdomar. En stor procent av dc kroniskt missnöjda och
ständiga sjukmönstrarna äro subkapahla. obegåvade. Pn'ssns
de för hårt s tegras deras förstämning. Dc komma in i ett
neurotiskt spänningstills.tånd. Sömnen blir allt sämre. De
bli alltmera missmodiga och för att komma ur denna sp:in uing begå de en katnstrofrcaklion, dc rymma eller göra CY . Llfatl självmordsförsök. De äro lättpåvcrkbara, godtrogna och
bli lätt skrämda, varför de bli e tt lättfångat byte för ~i n a
mera begåvade men mindre nogräknade kamra ter, som gl'nom art ulmåla de faror , som väntnr dem vid exempelvi s en
sjökommendering, eller genom al t s.tändigt tala med dem om
hur dumt och orättvist allt är ordnat, kunna få dem i elt sadant depressivt spänningstillsl~md, att dc ej :Klart vel a va d
de göra.
Pcr~onlighctcn är inte enbart b eroende på beg~tvni n gL'll .
Som en andra konstitution sradikal uppställer Sjöhring val icl itelen, och menar därmed tillgången på psykisk energi. l k,
som äro subvalicla och till följd därav lättare bli insuffi cirnl a,
kännetecknas i sin personlighet a v att vara blyga, försi k lig n
och tillbakadragna. Deras ringa psykiska energiförråd giir.
att dc följa minsta motståndets lag och gärna begränsa sig till
~;ådant, som fordrar mins.ta möjliga energi. De äro därför r iidda för allt nytt och alla förändringar. De tiivs häst, när a rbetet g ~tr sin gilla gång. De äro lätt ullröttbara och bli jiikladc och nervösa, om dc ej få slutföra det arbete de h {tlla
på med. Då de gärna vilja spara på sitt begränsade energi1
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förråd, ha dc benägenhet för vanem~issigt rutinarbete ~Jch
Den subvalide blir pedantisk. Han blir
5rnåpctiga uppgifter.
viss.erligen lätt trött men är för den skull 'i cke lat. Han har
tvärtom svårt att koppla av och måste s tändigt vara sysselsatt. Inför allt nytt är han försiktig , misstrogen och avvisande och blir därigenom konservativ i sin a åsikter. Hans stridbarhet är låg. Han viker gärna undan och h ar alltid svårt
att besluta sig. Vankelmodighelen är synnerligen karakteristisk. På f'r itiden har han svårt att koppla av och glömma sitt arb ete. I sitt hemliv och umgänge med andra människor är han blyg och osäker och blir lätt spänd och nervös
och kan då bli retlig , explodera och bli tvärarg för bagateller.
Vankelmodet gör att han känner sig osäker, tvivlar på sin
egen förmåga och på möjiigheten att nå, vad han eftersträvar.
Vid påfrestningar blir han spänd, retlig och villrådig. Om
han b efinner sig i clt sådant spänningstillstlmd och plötsligt
råkar i en situation, som kräver en omedelbar reaktion , k an
han bli oklar och omtöcknad och ev. begå till synes oförklnrliga, även brottsliga handlingar, som han själv efteråt ej minnes något utav.
Den subvalide astenikern är kantig, stel, besv~irad och
blir lätt spänd. Detta är egenskaper, som nog utmärka svenskens kynne i större utsträckning ~in många andra nationers.
Det är subvaliditeLcn, som sätter sin prägel inte bara p:t
svenskens svårighet att finna sig tillrätta i det militära utan
på hela det svenska umgängeslivet. Benägenheten för pedanteri gör oss byråkratiska och formella. Vi äro konventionell a, rädda att bära os.s illa åt och strikta. Ingen vågar avvika från normen. Denna tillknäppthet och formalism gör
0
.~s .stela, otillgängliga och tråkiga.
Genom alkoholpåverkan
for svinner ofta denna osäkerhetskänsla och detta kan väl del vis förklara det uttalade spritmissbruket bland svenskarna.
Den tredje konstitutionsradikalen kallar Sjöbrincr solitliteten. En bristande .soliditet, en s k . ubsoliclil~t, skt~le bero
På en sämre förmåga till vanebildning. De subsolida äro
de, som av andra kallas de hysteriska. Deras personlighet ka1

-

566 -

Taktcriscras av att d e äro snabba, rörliga och smidiga. Dc ha
lätt alt lära m en också lätt att glömma. De kunna lätL säLta
s ig in i en sak men bli gärna ytliga. Genom S'i tt flad drande
och växlande intresse bli dc gärna ryckiga. Inför n ya ideer
bli de lätt en tusiastiska. De äro radikala och obetänksam ma
och a n sluta sig därför till alla n ymodighe ter. Det är de sub .
>;olida, som lättast kunna suggereras och entusiasmeTas. De
fianuna upp fö r en ide. Det är de, som_i första han d anmäla
sig som frivilliga, då det gäller -e tt farligt uppdrag. Aven tyret
lock a r dem . Men medaljen har också en frånsida. De ä ro
n yckfulla och tröttna lätt. Detta gör, att de äro charmeTan de
sällskapsmännisko r, som gärna bli dra matiska och h1tcns ivt
och oförb eh ållsamt ansluta sig till en ide. De ha lätt all fa tta
beslut och handla men bli opålitliga, därigenom att dera s intresse ena minuten är upptage t av en sak för a tt näs ta minut
Yänd a 9ig åt e tt annat h ål l. De äro roade av att upp t r ä da
och gärna vilja dominera i det sällskap de befinna sig.
Genom s in obeständighet bli de opå litliga och kunna lä tt
ge inh·yck av falskh et. Genom sin lättsugges tibilitet och sitt
beroende av omgivningen ä ro de inställsamma och vii xla
cfla attityd, vilket ger intryck av förljugenhet. Man kan
a ldri g lita på var m an h ar dem. När elen subsolide fö r tillfället är 'i ntresserad av en sa k gå r h an upp i denna m ed liv
och själ, vilket ger ·Cn känsla av övertygelse, som leder till a tt
h a n lätt du perar och imponerar på sin omgivning. Bedragara
och svindlare äro n äs tan alltid slllbsolida. När den subsolide
vid påfr es tni ngar blir insuffi cient, blir han gärna överd riven,
dramatisk, vill gärna dem ons trera sina symtom, så a ll det
syns och h ö r·s, a tt han ej längre s tå r ut. H an får ev. ett hysteriskt anfalL
Den fjärd e av Sjöbrings konstitutionsradika ler kall a r h an
s tab ilitet. D en sub stabil es per so nligh et kännetecknas aY en
vann hjärllighet. Han är hjälpsam och personintresserad, vek
och trohjärtad. Han har ett fylligt känsloliv, är sakli g och
verk li ghelsrik tad. Han är naturvän och har lätt alt f å go ~a
vänner men kan ibl and vara litet klumpig och taktlös m ed s ill
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bullrande humor. Vid påfrestningar får den sub stabile en
tung, massiv depression, som hämmar hans arbetsförmåga.
Depressionen kan stegras och vara förenad med ångest och
självförebråelser. Vid dessa insufficienser är självmordsrisken
överhängande.
Av nyssnämnda minusvarianter är det särskilt de tre
förstnämnda personlighetstypcrn a, som kräva .speciell behanelring och placering under militärtjäns.ten, de obegåvade subkapabla, de neurasteniska subvalida och de hysteriska hållningsJösa suhsolida.
Om m a n studerar dessas civila levnadshistoria före milit ärtjänsten, finner man, att dc ofta redan där haft svårigheter
.att anspassa sig. De obegåvade äro i allmänhet sekunda arbetskraft och till följd därav ha de ej lyckats skaffa sig något
stadigvarande m·bcle. De ha i allmänhet ingen yrkesu tbildning. Und er perioder av större arbetslöshet är det de, som i
för s.la h and bli ulan arbete. Deras svårighet att skaffa sig
arbete i land h ar ibland varit det skäl, som gjort, att de valt
d en civile c.jömannens yrke. Till följd härav ha vi sannolikt
en s törre procent dumma värnpliktiga i flottan än inom övTiga vapenslag. Den obegåvade kan kanske i det civila klara
ett -enk elt hantverk, om han får arbeta ostörd, lugnt och metodiskt, efter sitt eget huvud. Oväntade nya situationer kan han
däremot ej b emästra. Han är glömsk och kan ej lära sig elen
Jnilitära dri ll. cn. Ptt grund av sin godtrogenhet blir h an lätt
u tsatt för drift av sina kamrater. Till slu t blir det olidligt för
honom och han ger sig i väg.
D et är svårt att ställa upp några generella regler, då det
gäller dc obcgftvadcs behandling, men alldeles säkert h a r befälets behandling av dem och större eller mindre fö r ståelse
för deras probl-cm den allra störs ta b etydelse. De äro lättpåverkb ara i såväl gynn sa n1 wm ogynnsam riktning. Man måste
l<omma ihåg , a tt man ej f:'tr begära mer än vad de kunna
klara ut. Var och en Yet, at t o m han ställ es inför en uppgift, som iir så svår, att han nbitt och jämt kan klara ut den,
1'idslcrift i Sjöväsendet.
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verkar det stimulerande. Överstiger den vår förm{lga, hli tman däremot missmodig och ger tapp t.
Även dc neurasteniska, subvalida individerna intaga oft a
en särställning i det civila. De ha anpassat s.itt liv efter si n
läggning och de fö lja i sin livsföring noggrant reglerade vanor.
Inför allt nytt bli de nervösa, spända och ängsliga. Dc h a
lätt alt bli sömnlösa och detta förstärker i sin tur deras än gslan och retlighet. I militärtjänsten ha de s.vårt a tt anpassa
sig efter dess krav på kalleklivitet och underk astelse under dl' t
gemensamma. Hela deras livsföring blir omskakad. De iiro
ofta griniga pedanter, som äro vana att p jåska med sin kropp .
Nu tages ej någon hänsyn till der as individuella in tressen. All i
eftersom olusten stegras, bli de grinigare och surare och till
sist kan det bli olidligt både för dem själva och deras om givll'ing. Detta är ju en allmänt känd reaktion och g~1r ju pa
flottans fartyg ofta under beteckningen plåt-sjuka. Så länge
det håller sig inom måttliga gränser kan vederbörande ] w härska sig. De subvalida bland befälet kunna väl alltill Ja
tillfälle att 'i anslutning till någon bagatell urladda sig på sina
underorcilnade, men den, som är menig och ej har någon u n der sig, går och blir alltmera spänd tills en orättvis tillsägelse'
urladdar ett insubordinationsbrott eller längtan bort blir sa
stark, att vederbörande rymmer.
De neurasteniska äro i allmänhet flitiga, lojala och villiga
att göra sitt bästa. De äro noggranna och skötsamma o:-h
deras arbetskraft bör naturligtvis utnyttjas. Då det giiller a i l
motverka de neurasteniska ,,pänningstillstånclen, tror jag, alt
personalvården har den största betydelse. Man skall förs öL-1
ordna livet så regelbundet s.om möjligt för dem.. llcgelbundn
permission. Övningarna böra om 1nöjligt planeras så lång t
i förväg som möjligt och meddelas, så att man utesluter oni·)diga överraskningar. Ovissheten är särskUt plågsam för des -,a
individer.
Till slut den tredje gruppen, de subsolida, de hållningslösa hysterikerna. Genom sin personliga läggning äro dessa
nyckfulla och opålitliga. De kunna ofta vara inställsamma
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och ögon tjänare. De vända kappan efter vinden och 1nan kan
aldrig lila på dem. De äro aldrig svarslösa, dupera lätt och
o·öra d ärför till att börja med ett gott intryck. Dc äro skickt>
Jiga >>knipargas tar >> . Bli de k ommenderade på en befattning
med minimal arbetsbörda och föga kontroll a v deras m·betc,
kanske de finna sig tillräUa och man märker inte mycket av
dem . H it hör ofta >>hovarna» med ett mer eller mindre äventyrli gt förflutet , de f . d. sk yddshemselcverna. I allmänhet
missköta de S'in tjäns t och ingen vill ha med dem alt göra,
men samtidigt an se alla, att de ej böra slippa värnplikts-- och
berecls.k apstjänstgöring. Skall den som missköter sig premieras och slippa u ndan , så att den ordentlige skall få bära heh
bördan, är den ständigt återkommande invändningen. Deo.",.
fall äro nog de otacksammast·c ur personalvårdssynpunkl. De
iiro ej påverkbara genom uppfostran eller det goda exemplets
mak t. De äro och förbli lika hållningslösa och opålitliga.
F örutom nu nämnda personlighetsvarianter förekommer
det ej sällan, att psykiska defekter till följd av skallskador,
genomgången sinnessjukdom, svåra kroppsliga sjukdomar o.
s. v. av lekmannen kunna ITI'issuppfattas och tolkas som simulation, ovillighet, tredska, lathet m. m. Det skulle föra
för långt att här ingå på detaljer, men jag vill även påpeka
att psykiska symtom av denna art i en del fall också kunna
vara de första symtomen pft en börjande kroppslig eller psykisk sjukdom. Dessa fall spela dock procentuellt en unclerordnad roll i jämförelse med dc mindervärdiga personlighelsvar'i anlcrna.
För att belysa det nu sagda skall några typiska fall bland
arrestanterna vid Stockholms örlogsstation anföras.
Det första fallet gäller en >>43 :a>>, som. rymt från sjökommen dering och är höggradigt efterbliven, närmas.t sinm'sslö.
Hans föräldrar ha uppgivit, att h an var svåruppfostrad oeh
)) h årda gael». Han had e svårt att följa med i skolundervisningen och var kvarsittare två gånger. Efter skolan arbeta de h an som springpojke men bytte ofta plats, emedan han ej
trivcleö.. Föräldrarna anse, att h an är häftig, lättlurad och
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och att han alltid har haft lätt att ge la ppt. )iär
han var 17 år, rymd e h a n fr å n h emme t och gav sig av till
Stockholm . 1940 gjorde h an ett inbrott med stöld tillsamma ns
m ed en k am ra t och å döm des 4 m :'lnaclcr s straffarbele villkorliob
d om. I Slackholm arbelade han förs t som springpojke o~b
~;edan vid fabrik . H a n började sin viiTnp iikt i januari l ':JH
och blev i mars sjökommcnderacl. Han Lrivdes ej med m i! iLärljänslgör ingen, det var a lldeles för bundet och för mycke t
uppställningar. »Befälet h a de galt öga till mig. » På grund
av sin häftighet h ade h a n svårt att k omma övc t·ens. m ed k alllraterna och kom lätt i slagsm å l. Då h an lyckte det blev Jiir
hesvärligt, Tymde h an i jun i 194-1 för all k omma ifrån si n
sjökommendering och anmä.l de sig frivilligt efter etl p ar ve.ckor, uneler vilken tid h a n gått och drivit i Siocld1olm. \'i d
min undersökning va r h a n påfallan de sla pp och slö. H m
crkade knappt ta av sig mössan och han va r r etsamt långs: m
i sina rör elser. Under hela samtalet sa tt han loj och stö dd e
huvudet i händerna med armb åga rna på b ordet. En in teli igensund ersökni ng gav en in tell igensålder av 11 år . Sedan h :m
blivit btstraffacl, blev han ånyo ~;jökommenuer a d men n ·nw e
redan efter en vecka pCt nytt.
I de lla fall tror jag både flo tta n och vederhörande n Jrc
hä5t b e tjänta av a tt h an bleve odu gli glörklar ad 'och frik a lh d.
Det andra fall e t gäller e n )) 42: a» , en subvalid asienik('r,
som rymt från sjökommendering. Denne h ar tidigare sk ött
.<;ig exemplar iskt enligt u ppgifler av honom själv o1::h h emmPL
Han var m edelmåttig i skolmL Efter skolan har h an arl w Lat s.mn skogsarb etare. Han har aiiLi cl skött sig och ej ti digare h aft n ågra bestraHn ingaT, vare sig i det civi la eller tid
militära. Han började si n värnpl ikt i februa ri 194:1, sjökom m enderades i september 1943 och har sedan Ljiimtgjort p[t
samma fartyg som k ock ända tills h a n rymde i maj HJ-1--1.
Han hade tidigare aldrig h aft n[tgra rymningsplaner. n,·n
sisla tiden h ade han b ö rja t vantriva s alltmer. Det Yar sliind igt bdk och väs.('n i kabyssen och Lnck Yare pågående sk olo r
o mbord skull e folk ha mat alla ticler på dygnet. Han m r rl -

~i.ventyrslysten
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del ar, att han allHel varit ordentlig i sitt arbete och lätt blir
irritera d, om han ej fcl.r gör a färdigt, det han håller på mecl.
Han k an ej gå sysslolös, m en blir jäktad och nervö s, om arbetet blir oberäkneligt. Vid under sökningen var han lugn,
näs tan sävlig. Intellekluellt var han något under m edelmåttan.
I viss m ån ångrade han själv, att han rymt. Han h ade kommit bra överens med befäl och k amrater och han hade ingenting emot att återkomma till samma sjökommendering, sedan
h an avtjänat silt straff.
Detta gäller ju en värdefull individ, som givetvis ej bör
frik allas. Att h an rymde får h elt sin förklaring av det spänningstills tånd han kommit in i lack vare sin subvalida, asteni sk a läggning. Vid återfall i liknande brott, vilk et man givetvis ej kan ut es.l uta, bör man ta hänsyn till h ans personliga
läggning och ej ge honom e tt allt för strängt s traff. Han är
utan tvivel str affp å verkbaT och försöker säkerligen själv undvik a broUsliga handlingar i den m å n h an med sin vilja k an
förhindra detta .
Det tredje fallet gäller en )) 33 :a )) , som rymt från sjökomm encleTing. Denne har aldrig tidigare misskött sig och aldrig
varit bestraffa d i det civila eller det militära. Efter diverse
springpojksjobb arbetade h an som rörarbetare i 4 ~5 å r. Då
det efter kriget bl ev a rbetsbrist inom detta fack, har han sedan 1940 arbetat som kolbärare. Han fullgjorde sin värnplikt 1934, låg pt't sjömätar e och triveles utmärkt. 1940- 41
fullgjorde han sex månader s b eredskap, likas å 1942 och han
h ar nu varit inkallad sedan april 1944. Han blev nästan om edelbart sjökommenclerad. Arbetet var h årt och slitsamt och
förläggningen omho•r d trång och us.el. Han har dock trivts
m ed sina k amra ter och funnit sig rä tt väl Nllrätta. Den sista
ti den h ar han emellertid blivit allt m era förargad över den
enl igt h ans åsikt orättvisa och planlösa fördelningen av tjänstledigheten . Efter två avslagna tjänstledigh etsansökl1'ingar och
då h an härigenom ansåg sig orä LLvis t b eh andlad i förhålland e till sina kamrater, tog han saken i egna händer och rymde i augusti 1944.
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Vid min undersökning föreföll han vara en gedigen och
fyllig normalpersonlighet och i delta fall tror jag, att han~
brott skull e ha kunnat undvikas genom större möjlighel fö r
111.anskapcl a ll framföra personliga önskemål.
Det fj~irde fallet gäller en »30:a », en subsolid, h ålln ing slös psykopal. Fadern var brutal och alkoholiserad och miss,_.
h andlad e s::'tväl hustru .som barn. En broder har dömts 5 .....
t"'lt) 1
till ~traffarbele för stöld m. n1. och är nu straffriförkla rad
och in t:::.gen på sinnessjukhus. En annan broder missbruL1 r
spri t.
P a tientens barmlomsmiljö var alltså synnerl igen olycklig.
Fadern söp upp allt han tjänade och modern fick skicka ut
barnen aU tigga. Då modern måslc arbeta utom h emme t,
fanns det ingen som såg till barnen, som fingo springa u ll'
Yind för våg. Patienten visade tidigt tecken på vanart. Han
var lögnaktig och op:1litlig, skolkade från skolan, rymde lwm il'rån flera g:"tnger och stannade borta i veckor. Efter sn atter i
i n togs h a n vid 11 å rs. ålder p å skyddshem. Därifrån rym!le
l1 an inte mindre än 4 gånger och man kom flera gånger pa
h o nom •med sna tteri. Di:ir karakteriseras han som snäll, humoristisk och godmodig men slarvig, lättledd och hållnings ·
lös. I skolan khradc han S'ig bra. Vid 15 års ålder utackord erades han till en lan tbrukare. Där stannade han 1 år. Den
hings.ta arbetsan s tällning han innehaft. Han trivdes ej och
gav sig följande år till s jöss som jungman. Han har sedan
l'j haft n ågot fast yrke utan flackat från anstä llning till anställning p å ett planlöst roch slumpar tat sätt. Då och då
har han varit till sjöss n ågra månader. Dessemel lan h ar h l l1
Yarit hamnarbetare, jordbruksarbe tare, grovarbetare m. m
1931 fullgjorde h an sin värnplikt vid flottan utan n agra
t; llrättavisningar eller b estraffningar.
1933 gifte han sig. Äktenskapet misslyckades på gnmd
av patientens spritmissbruk och bristande ambiHon att b alla
fast Yid n å got arbete. I sitt arbete tycks han ha skött si g
rc1al ivt bra, när han va:rit nykter, men han har a ldrig h an
:11nhition att stanna kvar. 1935 dömdes han Hll höter fii r
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snalleri. Hl39 erhöll hustrun skilsmässa. Patienten befann
.sig då i djup misär. Han drog sig fram genom bettleri och
]1ade ingen fast bostad. Då nu finsk-rysk a kriget utbröt, anmälde han sig som frivillig. Han trivd es bra med krigarlivet
och k arakteri seras av sin kompanichef som »ett gott soldatämn e, visserligen litet lättledd men en orädd p erson, som växer
n1ed faran >> .
Efter hemkomsten från Finland b egav han s.ig tillsamm ans med clt par kamrater över gränsen till Norge för att
a nsluta sig till el en norska hären. Då dc ej lyckades komma
i k ontakt med den norska fö·r svarsmakten, återvände de ef ter
n ågra dagar ~ill Sverige.
I december 1940 inkallades han i beredskapstjänst vid
flottan. Efter 1 månad rymde han, emedan han var »less på
det h ela ». Han dömdes. till 2 lf2 månaders fängelse. Efter
av tjänat straff skulle han fortsätta beredskapstjänstgöringen
men redan efter någon dag rymde han ånyo från Skeppsh olm cn, fasttogs efter en vecka och dömdes till 3 månaders
fän gelse. Sanuna dag han frigavs träffade han en f. d. kamr a t fr ån Finland. Genom dennes förmedling deltog han i ett
försök att fritaga en utlänning, misstänkt för .sp-ioneri, som
var häktad. Den följande tiden begick han ett par stölder.
F ör dessa brott blev han dömd till 6 m å naders str affarbete.
Straffet var avtjänat i oktober 1942 och sedan arbetade h a n
huvudsa kligen med skogs a rbe te, tills han ån yo blev inkallad
till beredskapstjänstgöring i m a rs 1944. Efter 1 månad blev
h an fast fö·r fyUeri och i samband härmed olovligt undanh ållande och dömdes till 1O dagars vaktarres t. Några dagar
efter avtjänat straff blev han å nyo fast för fylleri. Då han
förslod alt straffet denna gång skulle bli svårare, tyckte han ,
a tt de t var hka bra att vara ledig litet till , ·o ch inställde sig
först dtcr 10 dagar. Han dömdes nu till 4 m ånaders fängelse .
Patienten är en hållningslös, lättledd , opålitlig, viljesvag
subsolid individ, som lätt ger tappt inför ansträngningar och
som, trots. a tt han är normalbegåvad, ej bryr sig om följderna
av sitt handlingssä tt. Han i:ir slapp och likgiltig. :M an mär -
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ker ingen ånger och han tycks finna sig väl till rälta i arresten
och fängelset.
Detta fall tillhör de ur militär tjänstbarhe tssynpunkt mes t
svårbedömd a. Det råder väl ej något tvivel om alt flolian
vore bäst betjänt av att slippa ha människor av denna t\p
bland sina värnpliktiga , men vid förslag till frikallelse ptt
grund av psykisk abnormilet av en man av denna typ, m iiler
man från de allra flesta håll starkt motstånd. Varför skall
han slippa bara för att han missköter S'ig? Å a ndra .sidan
vinner man s.äkerligen inte det ringaste med upprepade fängdsestraff. Fängelset verkar ej avskräckan de och jag h a r trä fla t
flera av denna typ, som snarast föredra fängelset framför k ·redskapstjä nsten.
Erfarenhete rna från Karolinska sjukhusets psykiatriska
militärpolik linik talar för att elen procentuell a tillströmnin gl'n
från flottan till denna poliklinik är väsentligt mycket slörre
än från andra vapenslag. Det finnes å tminstone Lre bidLtgancle orsaker till detla förhållande . Den första är, alt alla
sjömanshus inskrivna värnpliki'iga bli tilldelade flottan. Del
är säke1}igen tyvärr så, att ,e n viss procent av clc civila sJ umännen välja detta yrke, emedan de ej lyckats hävda sig i
konkurrens en om arbetet i land eller Lill följd av en obestämd
länglan ut, som i sin tur ofta bottnar i vantrivseJ och .svårir(het att anspassa .sig efter det regelbundn a liv ets fordringar i
land. Denna svårighet att anpassa sig gör sig naturligtyis
ändå mera gällande i det militära än i det civila. JVIen flottan får inte bara de civila sjömännen ulan även f. d. sjiimän, som efter kort tids arbete som civila sjömän märkt, al t
dc ej passa för detta yrke. De ha varit rädda för sjön, valltrivts med den sammanträ ngda miljön, ej Lålt vid det oregelbundna livet eller av någon annan orsak blivit nervösa och sedan skytt livet på sjön lika ~n lensivt som pesten. Att flottan
ej är betjänt av att dessa värnpliktig a tilldelas flottan än·LI
om de förut varit på sjön är ju uppenbart. Samma förhåll ande gäller många av de f. d. stamanställ da, som fått avsked
före anställnings lidens utgång.
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En andra orsak till del. större antalet p sykiska insuffici enser vid flottan utgör tjänstgöringsförh~tllandena .
Den
värnpliktige ör ulsatt för ell stö rre psykiskt tryck vid flottan. Han mås te leva mera sanunantrii ngt på sjön än i land.
!{an h ar ej möjlighet al t ens på fritiden vara ensam. Han
]\.an aldrig dra 5ig undan från sina k amrater. Detta gör ju
att speciellt dc subvalida, asteniska individerna bli spända,
retli ga och neura5tenis ka. Här gäller de t att göra allt vad
som k an göra5 för alt n'linska det psykiska tl·yckeL Ma n blir
ej bättre, när det verkligen gäller, genom alt under lång Lid
dessförinna n ha stått umlcr en psykisk press, som förm_-sakais
av ett ovisst n it a lt härda imlividen och fö rbereda honom f'ör
krigets värv.
En tredje orsak tiH anhopninge n av psykiska insufficienser u mlcr nu pågående för s varsbered~kap är väl, att flottan
i jämfö-relse m ed armen b livit h årdare belas.tad och dess folk
fått fullgöra en längre tids beredskap än armens.
Var bör nran då dra gränsen för oduglighet till militärtjänst ? Ju fler man frikallar, desto bättre blir det material,
som återstår, och desto färre blir antalet insufficiens er. Man
kansk e i dc tveksa mma fallen kan låta dem försöka fullgöra
värnplikt och sedan, frikos.tigt tillfälligt odugligförk lara dem ,
som bli insufficient a, men ha alla registrerade , .så att man
vid personalbri st även kan taga till delta mindervärd iga material. Ev. kanske de psykiskt defekta i viss utsträcknin g kunna full göra sin värnplikt i annan ordning än de vapenföra.
De k anske i stället för värnplikt kunna få fullgöra någon s.lags
arbetstjänst under mindre militära former.
Men man kan ändå inte genom en kraftig gallring få bort
alla insufficiens reaktioner. Under ogynnsamm a yttre förhållanden och ett starkt P'·Ykiskt tryck reagerar även den konstitutionellt normale :med insufficiens symlom. Man \får ej
heller glömma betydelsen av den allmänna Lruppmoral en. Vid
dålig anda och en allmänt utbredd minskad försvarsvilj a ökar
tendensen alt vilja slippa undan. Den goda viljan att för-
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5;öka göra sill bästa slappnar. Allt flera visa ten d cn~ utt
k omma umlan så lindrigt som möjligt.
Så länge emellertid endast en ringa 1wocent av d p y:; ..
" 1 npliktiga bli insufficienta, vi sar det si'-!v vid undcrsök n i11 ..·
\"''
av
dessa, att deras insufficiens i ett stort antal fall ej enb art heror på de yllrc förhållandena utan att dc även äro llll'r t'lle1•
mindre p sykiskt defekta. Här gäller samma sak :o.o m 1. ex·.
ifrå ga om alkoholism. Så länge spritmissbruket var al lmänt
var spritmissbruk ej något tecken p å att vederbörand P va 1:
a lm orm på något sä tt, men sedan missbruk av sprit ej liingre
är lika vanlig! , har det visat sig, att alkoholisterna i allt sliirre
procent äro psykiskt abnorma individer oberoende av sill
spritmissbruk. Det är lack vare sin p sy kiska abnormi tet, som
dc missbruka sprit.
Då det gäller att bedöma de psykiskt defekta viirnpliktigas
tjänstbarhet, måste man ta hänsyn till alla dc ov::m n ämn da
fiirhållandcna och det gäller att väl väga de olika fak l or·· rn:.~
m o t varandra och för de lta fordras ett in~imt samarbet e m ellan befäl, personalvård och läkare med möjlighet till di:-,kussion ay enski lda fall och allmänna synpunkter.
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Nyktometern och nyktometerproven.
l.

I n led ni ng .

Genom egen erfarenhet vet var och en, att det tager en
viss tid för ögonen alt anpassa sig för de nya b elysningsförhållandena, om man från ett upplyst rum konuncr ut i mörker eller om man från dagsljus går in i ett mörkt rum. Är
skillnaden mellan dc olika ljusstyrkorna stor, ser man till att
börja med ingenting. Först efter ·e n viss Lid börjar man kunna
urskilja markerade föremål; ögonen ha börjat anpassa sig och
synfö rmågan Yäxer i proportion till tiden intill en viss gräns.
Denna förmåga till anpassning är individuell. Somliga
anpassa sig snabbt, el v s deras synförmåga växer hastigt
efter övergången från ljus till mörker under det att andra behöva längre tid för anpassning,e n.
Det anförda kan åskådliggöras i ett diagram.
I diagram A är koordinatsystemets abscissa uppstucken i
tid i sekunder och ordinatan i synskärpa i tiondelar från O,o
till l ,o.
Den heldragna kurvan visar förloppet av ett normalt ögas
ljusanpassl1'ing. Den s treckade kurvan visar förloppe t vid
mindre god anpassningsförmåg a.
Att tiden , under yilken anpassningstakten registrerats, här
icke utsträckts att omfatta mer än de tre första minuterna
beror på, att synskärpan efter delta helsförlopp tilltager myc-
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)\.et långsamt, för att först efter trettio minuter h a nått
J1laxim u m.
Ett studium av diagram A visar, att den person vars anpassningsförmåga följer den heldragna kurvan, anpassar sig
avsevärt .mycket snabbare än den, vars anpassningsförmåga
förlö per nred den streckade kurvan. Den förre har sålunda
redan efter 10 sekunder en synskärpa av i det närmaste 0,2,
under det att den andre efter samma tid icke uppnått 0,1.
Å andra sidan behöver personen med mindre god anpassningsförmåga icke mindre än 30 sekunder för att uppnå synskärpan 0,2 , således tre gånger längre tid än den andre. Efter tre
minuters förlopp är dock bådas synskärpa uppe i samma

l,O
0,9
0,8

Synskärpa.

l

l

Diagram B.

0,7
0,6
0~5

/
/

/

0,4

/
/

0,3

/

/
/

0,2

/
/

/

O,l

/
--~

o

__...-

l

Belysnins.
8

Fig. 2.

64

värde.
Av egen erfarenhet vet man även, att det är svårt att se
ett föremål, som ligger på motsatt sida av en ljuskälla, som
är riktad mot observatören . Det bländande ljusels styrka och
föremålets belysningsgrad äro avgörande för elen skärpa med
vilken man kan iakttaga det.
Förmågan att se under inverkan av direkbbländning är,
likhet med förmågan till snabbavpassning, individuell. Den
åskådliggöres i diagram n.
I diagram n är längs koordinatsystemets abscissa avsatt
den grad av belysning, som. det föremål man observerar ~tr
utsatt för. Ordinatan är uppstucken i synskärpa i tiondelar.
Det bländande ljusets styrka är konstant.
Den heldragna och den streckade kurvan illustrerar två
persone rs. reaktion för direktbländning, den ena med normal
och den andra med överdriven mottaglighet för bländning.
Vid belysningsgrad 8 äger den förre en synskärpa av c :a O,G,
under det att den senare icke uppnå1· mer än 0,2 . Vid belysningsgrad 64 är synskärpan 1 resp. O,G. Personen n1.ed överdriven känslighet för direktbländning äger i det här valda
exemplet f:åiedes i stort sett endast h alva synförmågan i jämför else med den andre.
Dessa egenskaper, snabbanpassningsförmåga och mottaglighet för direklbländning, få betraktas som avgörande för

-

vissa personalkategoriers på stridsfartygens förmåg a, att f u][.
göm sina åligganden under mörkerstrid. Närmast gäll er de tta
riktare, avståndsobservatörer, eldledare, personer inom en fa r.
tygsledning etc.
På Chefens för Kustflottan initiativ har under inneYarande år anskaffats ett för vårt land unikt instrument. en
nyktometer fö,r ögonumlcrs.ö kningar på snabbanpassningsför.
måga och mottaglighet för direktbländning. Instrument et har
införskaffats från Tyskland.

Tidigare kända metoder för ögonundersökningar i h~ir
berörda avseenden ha, på grund av den tid de kräva, icke
lämpat sig för massunde:rsökningar. Nyktometcrn och undersökningsförfarandet i denna har möjliggjort massunde rsiiknringar, då en undersökning av ögonens an passningsförmftg a nch
bländningsförhållanden endast kräver en tid av ungefär H m inuter per undersökt person. Instrumentet lämar fullt tillfreds ställande grad av noggrannhet, samtidigt som möjligheten ti ll
simulation ä r utesluten.
2.

-
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Kortfattad beskrivning au instrumentet.

Nyktomelern beslår av en sfär, ulbrichtkula; montera d på
ett stativ. Sfären är 25 cm i diameter och utvändigt fö rsedd
med en inblick för den som skall undersökas. Inu lri sfiircn
äro monterade synprovstavla, skymglas, slutare, synprovslam pa, blämlljus.Jampa och ljusanpassningslmnpa. D essa organ
manövreras med på sta livet och utanpå sfären placerade anordningar. Till instrumentet hör dessutom ett motståndsaggrcav den spänninn~ med vilken instrumentet skall
n·at för l'CO'lerinn·
~
~
~
m·bela och en fotocell för kontroll av ljusin lensiteten.
Synprovstavlan är förs edd med s:iffror enligt Hess' internationella tavlor, onlnade i vissa serier och varierande i storlek på så sält, alt om dc läsas vertikalt med början uppifr[ll1,
för sta siffran ger 0,1 och den sista l,o i synskärpa. Siffer serierna sk,i ftas under provets gång med e lt enkelt handgrepp,
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,,arför den undersök te s tändigt får läsa olika siffe:rkombinationer, vilket om öjiggör ett inlärande av synprovet.
Ljusförhållandena i sfären regleras under provens gång
crencm att oli ka skym.glas, givande ljusstyrkorna %, l , 8 och
o
64, för as framför synprovstavlan genom ett enkelt handgrepp .
F ör alt alla delar av sfären skall reflekter a samma ljus111ängd under ljusanpassningsskedet i undersökningen fälles
slu taren fram för ~.ynprovstavlan. Slutaren är i likhet med
sfärens insida målad vit.
Synprovslampan belyser bakifrån elen genomskinliga synprovstavlan. Blänclljuslampan är placerad bredvid denn a taYla och rik tar bländljuset direkt in i den undersöktes pupiller,
då h an har blicken fä stad på synprovct.
Instrumentet kompletteras med ett kurvblad , fig 3, i vilket u n clersök ningE.rcsultaten fö,r varje person läggas in. Snabbanpassningsproven regis treras i ett koordinatsystem i enlighet
med vad diagram A visar och direktbländningsprovet i övercnsstäm mels.e med diagram B .
I k urvbladet inlagda skuggade områden utmärka normalomr ådena för snabbanpassning, det övre för en ljusstyrka = l
och det undre för en ljusstyrka = 1;4 , som belysning av synprovstavlan. De i normalområdena inlagda .streckade kurvorna u tmärka gången a v ett normalt ögas anpassningstakt.
I direktbländningö.diagrammet äro normalpunkterna för
sym.käTpan under belysningsgraderna l, 8 och 64 inlagda.
3.

Unclersökningsförfarandet.

T rettio minnler för e nyklometcrprovet placeras elt lämpligt antal man i ett rum med dämpad belysning i och fö r anPassning till dessa belysningsförhållanden. Efter denna tid
äro de mogna för provet.
F'örsta fasen i provet bes lår i 3 minuters ljusanpassning
i instrumentet, där ögonen utsättas för ett intensivt ljus under ljusanpassningslampa n s 'i nverkan. När denna tid är tilländalupen släckes ljus.anpassningslampan, slutaren slås ifrån
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och synprovslavlan visas under belysning l. Efter 20 sekunder skall den som provas läsa synprovet vertikalt, uppifrån
och ned. Härvid skall elen normale uppnå en synskärpa av
0,1-0,~, m a o han skall se al t läsa den första eller dc två
första siffrorna i synprovet Detta förfarande upprepas med
20 sekunders intervall uneler den första minuten och härvid
skall syns.k ärpan 0,3 och 0,+ uppnås efter 40 resp 60 sekund er . Under andra minuten av provet prövas synskärpan med
30 sekunders intervall, varvid synskärpa 0,5 skall uppnås vid
90 sekunder och därefter hålla sig konstant. De uppnådda
syn skärpcvärdcna 'inläggas under provets gång på ett kurv.b lad och den uneler söktes >> enhetskurva » drages.
Därefter slås slutaren för, ljusanpassningslampan tänd es
och ögonen utsättas under 60 s.ekunder för samma ljusstyrka,
som vid anpassningsskede t före provet för >> enhetskurvan>>.
När dessa sextio sekunder gått, slås slutaren från och synpro vstavlan visas under belysningen 1;4. Sanuna förfarande,
som vid >>Cnhctskurvans >> registrering upprepas och den und ersöktes >> fjärdcdclskurva>> konstrueras. Han skall härvid vid
sam ma tider, som tidigare angivits, uppnå följande synskärpevärden: 0,1, 0,15 , 0,2, 0,25, 0,25.
Snabbanpassningsproven äro nu fullbordade och direktblädningsprovet vidtager omedelbart genom alt bländljuslampanpan tändes. Synprovstavlan visas först med belysning 1
-och därefter under 8- och 64-faldig belysningsgrad varvid
synskärpan O,o- 0,1, 0,5 och O,o- 1,o skall uppnås .
Anledningen till att såväl >>enhctskurva >>, som ,,fjärdedelskurva >> upplägges är, att man i det senare provet stegrat svåTigh etsgraden för att ytterligare prova förmågan till ~nabban
passning, samtidigt som man e rh åller en kontroll av >> enhetsl(urvan >> .
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terisliska kurvtyper, erhållna vid nndersöknimuuna,
visa '' 1lär
~
nedan.
Fig 4 visar prov på utomordentligt god snabbanpa ssning~
förmåga och normal mottaglighet fö·r direktbländnin g. \Ian nens ))fjärdedelskurva )) ligger delvis över elen normala '>Cnhetskurvan )) och i hela sitt förlopp inom dennas norm alområde.
Fig 5 visar onormalt låg snabbanpassningsförmåga och
överkänslighet för direktbländning. På tillfrågan meddelad('
mannen att han har mycket svårt att taga sig fram, om h.tn
från ett upplys.t rum kommer ut i mörker, dtt han icke har
förmåga alt se hinder , t ex pollare, luckor och räcken omb or d,
i sin väg.
Fig 6 visar prov på nf1got nedsatt snabbanpassnin gsfiirmåga och överkänslighet för direktbländning.
Fig 7 visar god snabbanpassningsförmåga, samt en abnorm mottaglighet för direklblänclning. Direktbländning s.}; nrvan är upplagd för mannens högra öga, vilket opererats efter
en skada. Ögats synförmåga är l,o vid normala belysnill'\Sförhållanclen .
Fig 8 mustrerar användandet av )) fjärdedelskurvan )) som
kontroll på )) enhetsknrvan )) . Mannen äger normal anpassn in!~S 
förmåga vid ljusstyrka l, men faller på >> fjärcledclskurvan i
det denna ligger helt under normalområdet.
En jämförelse mellan dc här framlagda typproven visa,
att en man, vars snabbanpassningsförmåga följer kurvorn,l i
fig. 4, är ojämförligt mycket bältre lämpad för t. ex. rikt arbele uneler en mörkerslid, än de, vars snabbanpassningsfiirmåga följer kurvorna i f.ig 5 och 7. Hans synförmåga är si!lunda redan efter 20 sekunder uppe i 0,5 resp 0,3, uneler de t
att de båda andra vid samma tidpunkt enelast uppnå U s~ nskärpan 0,2 resp O,o och 0,4 resp 0,1. Motsvarande slul, iirclen äro 0,6 resp 0,4 mot 0,5 resp 0,2 och 0,5 resp 0, 3.
Jämföras direktbländningskurvorna finner man, alt han
uneler samma förhållanden i ena fallet ser dubbelt så bra och
i andra fallet tio gånger mer än elen andre.
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Slutorcl.
För riktare torde man få anse snabb::mpassningsför magan
uneler dc första 5- 10 sekunderna efter bländning vara den
viktigaste, då, bortsett från fientliga nwtåtgärder, rikt aren i
viss mån blir bländad av flammen från egen skottlossni nn;:,.
Riktarens förmåga, att snabbt få upp synskärpan, komnwr alt
inverka på skjutresultatet särskilt vid beskjutning av m <'tl som
upplysas av falljus emedan målels belysningsgrad är mi nim al
under dessa förhållanden och dessutom, dess icke upplysta
sida vänd mot riktaren. Såväl riktaren som avståndsobservatören bör ha normal clirektbländningskurva, då de 1111drr
t ex fientlig motbelysning få arbeta uneler samma förhåll anden.
De utförda nyktometcrunde rsökningarna visa, all bland
personal med för övrigt normala ögon, kan finna s de, som beträffande snabbanpassningsförmåga och mottaglighet för direklbländning uppvisa deffekter. Det får betraktas som önskvärt, alt i tjänst varande personal och all personal, som antages vid flottan, undergå nyklomclerproven och klas sificrras
dessa avseenden.
Riktarskolan i juni 1944.

Berndt Scmtesson .
Kapten.

Några synpunkter på utbildningen i silhuett::
kännedom inom flottan.

Betydelsen av att flottans., kustartilleriets och flygets personal, framförallt befälet, besiller god silhuettkännedom, d v s
förmåga att snabbt och riktigt bedöma ett siklat fartygs typ
och klass, är uppenbar, men har tidigare ej uppmärksammats
i n ågon större utsträckning. I det följande skall undersökas,
dels vad som redan gjorts i delta ämne, dels vad som ytterligare kan göras.
Silhuet.tkännedom har ej förrän våren 1942 gjorts till föremål för nflgon kontinuerlig eller fastställd undervisning. Att
våren 1942 kan betraktas som en vändpunkt beror på det initiativ, som då togs på kustflottan och för vilket närmare redogöres nedan.
Vid Kungl. Sjökrigsskolan har tidvis någon undervisning
lä1m1ats inom ramen för ämnet sjökrigskonst, men omfattningen har varit beroende på lärarens eget intresse för saken
och elen tid han ansett s.ig kunna disponera. På olika officerskurser, t ex förbindelseofficerskurs, har även silhuettkännedom
fö rekommit, men också då i ringa utsträckning och beroendepå läraren. På underofficers-, underbefäls- och rekrytskolor
h ar ingen dylik undervisning förekommit. Däremot har kustartilleriet och det marinsamverkande flyget sysslat med delta
ämne och gjort det till föremål för mera ingående sludicr.
För dc fall att behov av identifiering skulle uppstå om-
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hord ha som hjälpmedel den tyska handboken, Taschenhncl 1
der Kriegsflotten, samt en särskild, av marinstaben ulgiYcn
silhuettbok av konfidentiell natur och omfattande ÖstPrsjö~
flottorna. Båda dessa publikationer, framförallt silhuettboken
h ade vissa nackdelar vilka komma alt påvisas nedan i s,u11 ~
band med ett förslag till uppläggande av ny silhuetlbok.
Våren 1942 undersöktes på lutstflottan möjligheterna till
övningar i silhuettkännedom och på sommaren igångsattes sådana övningar enligt följande schema.
Ett blad sammansattes med 10 olika fotografier, bilder av
s[tdana örlogsf:lrtyg med vilka svenska fartyg kunde tiinkas
komma i kontakt. Dessa bildblad distribuerades till dellagarna jämte ett protokoll, som Yid en viss angiven tidpunkt skulle
insiindas till Flaggen för rältning, varpå de återlämnades riittacle till dell::tgarna i samband med att nya bildblad ul.si.incll'S.
Ursprungligen avsågo övningarna endast fartygsigcnkii nning,
men snart 'i nfördes sådana även för flygplan, varvid variannat bildblad omfattade fartyg (IdU :A) och vartannat fly gplan
(IdU:I3). Lösningarna betygsaltes enligt följande grunder:
l

2

fartyget eller klassen rätt bedömda.
bedömningen så tillvida rätt att den på intet sii tt
skulle ändrat stridsbeslutet
O
fartyge t eller klassen fel bedömda.
Ex. Bilden föreställer tyska kryssaren Köln.
Svar: Tysk kryssare av Köln-klass .. . .. . 2 p.
Svar: Tyska kryssaren Leipzig ....... . l p.
Svar: Ryska kryssaren Kirow ......... . o p.
l

Deltagande i övningarna var obligatoriskt för de officeTare som i någon beredskapsgrad dcltogo i bryggtjänsten eller
hade sådan drabbningsplals, aLL de kunde iakttaga eller upptäcka fartyg eller flygplan. Underofficerare och und erhcfiil
skulle beordras alt deltaga i övningarna enligt resp fartygs,chefs bestämmande och enligt samma grunder, som gällde för
officerarnas deltagande. Dessutom var frivilligt dellaganclc
medgivet. Dellagare blevo sålunda på t ex kryssaren Goll an d:
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IdU:A: NO, AO, TO, l\IanO, Aob Blå, HRCS, SRCS.
I d U :13: AO, l\IanO, LfO, A03, samiliga Pblv, HRlvCS,
SH.h·CS.
I nom kuslflolt::m utsågs en särskild officer (Kf!SilO) alt
sanunansti.illa och rälla uppgifterna, samt i övrigt hålla kustflottan it jour med hithörande spörsmftl.
Under vintern 1942-43 igångsalles av C~I övningar av
()vmmämncl typ för hela flottan. Bildbladen utdelades till underlydande chefer, som sedan själva fingo sköta urvalet av
deltagare cch, enligt från Cl\I me(hiind facil, låta rätta uppgifterna.
I samband med al t identifierin gsövningarna igångsattes
iram kom bristfällighelerna i tillgänglig bokmaterieL Taschcnbuch der Kriegsflollen är Yisserligcn innehållsrik och utförlig,
men dess aktuellaste uppl:lga , l \:JH /42, iir synnerligen svåråtkomlig, varför i ombord tillgängNga exemplar de modernaste
fartygen ej förekomma. Den svenska motsvarigheten, Sveriges Flottas ~farinkalendcr, saknade i början eLL tillräckligt antal bilder för al t kunna användas 1ill identificringsänclamål,
men den senaste upplagan, 1944, är betydlig utförligare än
tidigare framförallt beträffande Östersjöflottorna. Marinkalendern ingCtr i.innu ej i farlygens bokförråd. Den av marinstaben utgivna silhuettboken had e den stora nackdelen aU den
endast visade fartygen i profilskiss. Samtliga dessa uppslagsböcker ha ett ur identifieringssynpunkt allvarligt fel, nämligen att f::trtygen äro ordnade efter nationalitet och fartygsslag, vilket gö:r alt om man inte känner någon av dessa faktorer t vingas man att leta igenom hela boken.
Våren 1943 ersattes silhuettboken med den av flygvapnet
sammanställda Örlogsfartyg Igenkänningsbok (ÖIB). Den är
lllera omfaHandc än silhuellboken och i största möjliga utsträckning försedd med fotografier s::tmt mode1lfo1ografier i
flygperspektiv, men är uppställd som dc tidigare onrnämnda
böckcn>a. ÖII3 omfatlar för u tom Östersjöflottorna även engelska flottan, men ej den norska.
Innan ÖIB var utkommen, redan sommaren 1942, påbör-
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jades inom kustflottan elt förslag till ny silhuettbok, ordnad ef_
ter helt ny princip, för vilken redogöres närmare nedan. Pft
grund av br~:"tande tid för arbetets slutförande var denna bok
ej klar när OIB utsändes. Av denna anledning fördes arbe tet
icke till slut.

ile ka tegor ier erhålla elylik utbilclning: signalmatroser och eldledningsmatroser uttagna till avståndsobservatörer.
Denna utbildning kan läggas på olika sätt. Ett allernativ
nr följande:

Det schema som användes i det ovan nämnda fö rslage t
till silhuettbok, bör emellertid tagas upp till fönyacl p rövnin"t>
när en för marinen avsedel silhuettbok utgives. Ty ÖIB tillfredsställer ej våra krav, marinen behöver bilder i olika m[t)_
vinklar, för flygvapnet äro de olika flygperspektiven värdefullare.
För att en silhuettbok skall bliva mera lätthanterlig Lordc
den bäst ordnas så aU ett fartyg kan >>cxaminenlS>>. Delta
kan ske om fartygen ordnas efter sina speciella känneteekcn,
antal m as ter, skorstenar, kanontorn eller lavettage, däck slin je
och stävar. Varje fartyg illustreras med erforderligt an tal bilder och dessa förses med förklarande text, vari påpekas sLirskilda kännetecken samt hänvisning till liknande fartyg med
en .ampärkning om skiljaktigheterna. Boken bör ulföras sont
en pärm med lösblad, varigenom man kan hålla den aktuell
utan de med utgivandet av en ny upplaga förenade kostnaderna. När nya fartyg tillkomma eller gamla ändras eller avgå erfordras endast en omarbetning av Je sidor som b eröras.
Detta system för uppgörande av en igenkänningsbok h ar
reda n tillämpats beträffande flygplan och har givit så goda
erfarenheter, att all anledning finnes att försöka det även vid
far tygsiden tifier'i ng.
Man kan emellertid inte lita enbart till en god silhueUbok.
Det är sällan möjligt i verkligheten, på en brygga, vid en avståndsmätare o dyl, att hinna bläddra i en bok, när ett frä mmande fartyg siktas. Silhuettboken har sitt stora värde soll1
lärobok, men kunskaperna måste finnas när veder b örande
ställs inför verkligheten. Det är därför viktigt att personalen
erhåller utbildning i detta ämne, framförallt officerarna. Beträffande underofficerare och manskap b ehöva endast följan1

Sjömcmssl.:olan:

Kunskap i grunderna för fartygsigenkänning.
Kunskap om svenska flottans fartyg.
Unclerbefälsskolan:

Rcpctilion av svenska flottans fartyg.
Kunskap om Öster sjöfloUorna.
Uncl'erofficersskolan:

Repetition av svenska och Östersjöflottornas fartyg .
Kunskap om andra flottor, som under rådande läge
kunna tänkas uppträda vid vårt lands kuster, d v s
i nuvarande läge engelska och ev a m erikanska flottorna.
Den tid som vid dc olika skolorna behöver anslås till detta
ämne är endast c :a sex timmar och det torde vara möjligt att
inpassa ämnet i de olika timplanerna.
Vid Kungl. Sjökrigsskolan kan u tbildningen Järnpligen
uppdelas på kurser enligt sarmna principer.
E tt annat alternativ är att hela utbildningsprogrammet
lwncenlreras till t ex fänriks - och underofficersutbilclningen.
Fördelarna med det förra alternativet är alt personalen
Tedan från början får intresset väckt. Det senare allernalivet
är att föredraga ur den synpunkten att eleverna äro mera
Jnogn a och kunna beräknas ha större intresse för alt verkli,gen lära sig något.
Utbildningen hör bedrivas på följande sätt.
Dc olika farlygens utseende instrueras 1ned hjälp av silhu~ttb ok , bildband, balloptikonbilder och ev nwdeller varvid först
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syftas till en allmän känsla för utmärkande drag, senare till
ett noggrannare detaljstudium. Därefter visas andra bilde t·
och eleverna få med hjälp av silhuettboken identifiera fart ygen.
Allteftersom undervisningen fortskrider försvåras uppgif terna
genom alt otydligare bilder visas och eleverna fdmtag as silhuettbokcn.
För bevarande av erhållna kunskaper synes den m etod
med idcnlifieringsuppgiflcr, som nu tillämpas, vara elen bä sta.
I dessa övningar böra alla officerare av kaptens och li\grc
grad deltaga samt dc underofficerare av 2 gr. som crhallit
utbildning i silhuettkännedom. Vidare bör ett excmpln r av
silhuettboken finnas tillgänglig på varje tjänstgöringspials i
land och ombord bör varje officer och underofficer av OY an
nämnda k a tegorier vara tilldelad elt exemplar.
De i denna uppsats framförda synpunkterna kunna dis kuteras. I en del detaljer torde andra lösningar vara möjliga. Avsikten med uppsatsen har varit att väcka 'intrr~ sr t
och sätta igång en sådan diskussion, vilken kanske kan leda
till för denna del av tjänsten värdefulla resultat.
Olow .
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