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Textbook of
Maritime Health
Textbook of Maritime Medicine (TMM) er en
internettbasert publikasjon som ble publisert første
gang i november 2009 med 19 kapitler skrevet av
eksperter innen maritim medisin. Norsk senter for
maritim medisin ved Haukeland Universitetssjukehus
er utgiver av og finansierer TMM. Første utgaven ble
redigert av professor emeritus Aksel Schreiner. I løpet
av de følgende årene ble TMM brukt av mange tusen
personer rundt om i verden og denne interessen i
tillegg til de støttende kommentarene som ble
mottatt, førte til beslutningen om å foreta en
omfattende revisjon av TMM. Andre utgave ble
redigert av Tim Carter og publisert i 2013 med over 30
kapitler.
Målet med TMM er å være en omfattende kilde til
informasjon og råd om emner relatert til maritime
helse- og arbeidsmiljøforhold i videste forstand.
Målgruppene er maritimt helsepersonell,
sjømannsleger, havnehelsetjenester, HR-personell og
HMS-personell i rederier og offshorefirma, maritime
og offshore myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner,
forsikringsselskaper, skipsagenter,
repatrieringstjenester og andre med tilknytning til
virksomhet innenfor maritim, offshore, fiskeri og
offshore windfarming. Målgruppen omfatter primært
leger, sykepleiere, psykologer og annet helsepersonell.
TMM kan potensielt også brukes av andre enn
helsepersonell som søker informasjon på det
spesifikke feltet maritim medisin og av personer innen
maritim virksomhet som søker informasjon om
helsemessige forhold. I tillegg håper vi at TMM fortsatt
og i økende grad vil brukes til å støtte opplæring i
maritim helse og som læringshjelp for selvstyrt
fjernundervisning som kreves av enkelte kurs.
Siden utgivelsen av andre utgave har det skjedd
mange endringer når det gjelder prioriteringer og
praksis i maritim helse, samt store endringer i
brukergrensesnittet. Vi har derfor besluttet å endre
bokens tittel fra TMM til Textbook of Maritime Health
(TMH).

TMH vil legge større vekt på en risikobasert tilnærming
til helse og arbeidsmiljø med viktige bidrag fra
psykologi, ergonomi og adferdsvitenskap. TMH vil også
publiseres i et format som er mer kompatibelt for
tilgang fra tablets og smartphones. Vi planlegger at
den nye utgaven skal bestå av over 50 kapitler med
bidrag fra erfarne fagfolk innen alle relevante
områder. Vi er for tiden i ferd med å rekruttere
forfattere, hvorav mange også bidro til tidligere
utgaver, men mange av dem er nye og gjenspeiler
endringen i den nye TMH. Vi planlegger å publisere
den tredje utgaven av TMM med den nye tittelen
Textbook of Martime Health tidlig i 2020.
Dr Sue Stannard
Editor, Textbook of Maritime Health
suzanne.louise.stannard@helsebergen.no

Dagens maritime
billede - polarskuten
“Maud”

Roald Amundsens sidste polarskib MAUD på slæb ud
af Godthaabsfjorden på vej til Norge. (Som jeg selv har

Denne publikasjon kan leses på http://www.nfmm.no

taget her i eftermiddag, 1. juli 2018!)
http://www.maudreturnshome.no/
Henrik L Hansen
Nunatsinni Nakorsaaneq/Landslæge/Chief medical
officer, Nuuk, Grønland

Sparetrekken og det
hemmelige fond
På begge mine første skip i 1953-56 var det
krigsseilere, men krigen ble det aldri snakket om. Da
jeg begynte hos Norsk Sjømannsforbunds avdeling i
Antwerpen i 1964, ble jeg på et av de første skip jeg
besøkte møtt av båtsen med "Øh, Sjømannsforbundet;
når får vi de penger som han jævl.. Haugen (NSF's
leder, før, under og etter krigen) stjal fra oss, og ga
Vetlesen sparken fordi han ville at vi skulle få pengene
våre?" Jeg skjønte ikke hva han snakket om. Jeg fikk
senere en forklaring av sjefen. Da jeg kom tilbake
neste tur sa jeg til båtsen at han jo fortsatt kunne få
penger fra "Nortraships Sjømannsfond". "Nei, jeg har
spart penger og får ikke noe, men de som har drukket
opp pengene, de får", ble hans svar. Siden den tid ble
jeg godt kjent med Leif Vetlesen og andre som har
vært involvert i dette, samlet mange dokumenter, og
skrevet en 6 siders "avhandling" om dette.
Krigsseilerne har jeg ikke hatt noen problemer med;
tvert imot. Det er verre med deres etterlatte som
hevder "min far/onkel ble alltid forbannet når han
hørte Nortraship/Sjømannsforbundet/Haugen".
Det er et faktum at mange blander sammen to helt
forskjellige saker: "Sparetrekken" og "Det hemmelige
fond".
I et ellers utmerket innlegg i Aftenposten den 21. april
om den dårlige behandlingen krigsseilerne og senere
krigsveteraner fikk, hevdes det «…. Storting og
Regjering nektet å utbetale den enkeltes part i hyren
som under krigen ble samlet i et hemmelig fond"...". I
en meget fin reportasje den 5. mai om ekteparet som
drev Konvoibyen på Sørlandet, heter det «…. Selv
risikotillegget ble tatt fra dem og plassert i et
hemmelig fond…" Begge påstander er direkte feil og
skyldes en - ganske vanlig - sammenblanding av to
forskjellige saker:

Sparetrekken
Det var vanlig, at i alle fall gifte folk sendte hjem trekk
til familien. Dette stoppet da Norge kom med i krigen.

For at de rederier, kommuner og andre hjemme som
fortsatt kunne støtte familien, og hadde en viss garanti
for å få pengene tilbake, ble det, etter en avstemning
der de fleste sa ja, bestemt at alle skulle trekkes et
beløp som skulle settes i en bank i England eller USA.
Senere ble ordningen gjort frivillig. I begynnelsen var
noe tekniske problemer, men DISSE PENGENE FIKK
ALLE TILBAKE. Rentene var "next to nothing", men
både pundet og dollaren hadde steget, slik at det ble
en pen valutagevinst.

Det hemmelige fond
Allerede den 20. september 1939 ble det inngått en
overenskomst om et krigsrisikotillegg (KRT) i visse
farvann. Denne ble ytterligere forbedret den 3. april
1940. Den gjaldt kun områder nord for ekvatoren. I de
mest utsatte områder var tillegget på 300 %. Da blir
det penger av det.
Før Norge kom med i krigen hadde britene chartret
mange norsk skip. I avtalen sto at britene skulle dekke
"det til enhver tid gjeldende KRT". Da Norge kom med
i krigen, ble man tvunget til å si opp gjeldene avtale
med 30 dagers varsel. Til gjengjeld ble det innført et
KRT tilsvarende det som gjaldt på britiske skip på 100
kroner, som gjaldt over hele verden. Samtidig ble det midt i tariffperioden - lagt på selve hyren (som britene
ikke hadde noe med) 20 kroner for matroser
(matroshyra var kr. 190,- pr. måned den gangen) og 30
kroner for offiserene. Dette førte til at de som gikk i
fjerne farvann plutselig tjente mer, mens de som gikk i
de mest utsatte farvann tapte på dette.
Hadde man den gangen visst hvor mye spetakkel det
ble om dette etter krigen, hadde man kanskje ikke
foretatt seg noe mer.
Men britene sparte selvsagt mye penger på dette, og
man fikk til slutt britene til å innbetale penger til et
fond som skulle komme sjøfolk til gode etter krigen.
Hvordan helt konkret, ble ikke nevnt. Fondet skulle
holdes hemmelig, først og fremst overfor den britiske
skattebetaler og andre allierte skip. Innbetalingene ble
selvsagt bare gjort for de skip som var chartret av
britene.
Straks etter krigen satte sjømannsorganisasjonene seg
sammen for å diskutere hva man skulle gjøre med
pengene. Man var redd for at det skulle gå med disse
som med "kølafondet" fra første verdenskrig, det vil si
at sjøfolk fikk sett lite til dem. Man ble enig om å
opprette "Nortraships Sjømannsfond", som skulle
hjelpe de krigsseilere og etterlatte som trengte det
mest. De offentlige sosiale ytelsene på den tiden var jo
nokså svake. Dette ble også vedtatt på alle forbunds
landsmøter. Før saken kom opp i Stortinget, hadde en

DoCumentum Navale 23. Årgang. Nr 1 Side 2

del krigsseilere samlet seg og forlangte utbetaling til
alle krigsseilere/etterlatte straks. På Stortinget ble
opprettelsen av Nortraships Sjømannsfond opprettet
mot kommunistenes og et par andre stemmer.
Aksjonskomiteen som gikk inn for utbetaling straks,
gikk både til Byretten og Høyesterett, men fikk ikke
medhold.

Ralf Stahlke
ralf.stahlke@gmail.com

and disseminate knowledge of maritime
medicine and adjacent fields, such as: naval
medicine, underwater and hyperbaric
medicine, diving medicine, occupational
medicine, travel medicine, tropical medicine
and maritime psychology as well as
supporting and initiating scientific and
research activity to the extent stated above,
as an input for contribution of improvement
of safety, hygiene at work and health of
seafarers and other persons who work at sea
worldwide.”
Formålet er bredt definert, ettersom et alt for smalt
formål ville blitt vanskelig å få akseptert av den polske
dommeren. Stiftelsen har imidlertid bare ett prosjekt
fra oppstarten – og det er å sikre finansielt grunnlag
for IMH, utvikle tidsskriftet, og bidra til større
spredning og lesertall.

Fra
Senteret

IMH Foundation er
stiftet
I 1949 kom det første “The Bulletin of the Institute for
Maritime and Tropical Medicine” fra instituttet i
Gdynia. Siden da har tidsskriftet vært gjennom flere
endringer, men har nå siden 1999 vært utgitt under
navnet «International Maritime Health» (IMH).
Siden oppstarten har den polske foreningen for
maritim-, trope- og reisemedisin vært utgiver og eier
av tidsskriftet. De seinere årene med finansiell støtte
først og fremst fra Norge, og noe fra Tyskland.
Tidsskriftet er IMHA sitt offisielle vitenskapelige organ,
men støtten fra IMHAs side er i form av abonnement.
Det har vært arbeidet en stund for å bedre det
finansielle grunnlaget for tidsskriftet, og den 22.6.2018
ble «International Maritime Health Foundation»
(IMHF) etablert under polsk lovgivning, av den polske
foreningen for maritim, trope- og reisemedisin, Norsk
forening for maritim medisin og Helse Bergen
HF/Norsk senter for maritim og dykkemedisin.
Stiftelsen overtar eierskapet til IMH, og vil fortsette
det gode samarbeidet med forlaget ViaMedica om
utgivelsen av tidsskriftet.
Formålet for stiftelsen framgår av paragraf 5 i
statuttene:
«The objective of the IMH Foundation is to act
for the development of science, to increase

Stiftelsen har med tilfredshet notert seg at IMHA
ønsker å bruke tidsskriftet som offisielle vitenskapelige
organ også i framtida, selv om de ikke ønsket å være
med blant stifterne fra begynnelsen. Vi ser fram til et
fortsatt godt samarbeid med IMHA.
Samtidig vil vi ønske flere institusjoner med lignende
formål velkommen til samarbeid. Det går an å delta
direkte i stiftelsen, som «Cooperating Institution», der
vi håper å få med flere etter hvert.
Styret, eller «Board of Governors» som det heter,
ledes av Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen som
«Chair», og med seg har han Marit Grønning fra
Yrkesmedisinsk avdeling, Helse Bergen, og Maria
Jezewska fra den
polske
foreningen for
maritim-, tropeog reisemedisin.
Styret er det som
man etter polsk
lovgivning kaller
«supervisory
body».
Den daglige
ledelsen vil
forestås av et «Management Board», som ledes av Alf
Magne Horneland fra Helse Bergen, som «President».
Med seg har han Krzysztof Korzeniewski og Marta
Grubman-Nowak, begge fra instituttet i Gdynia.
Vi kommer tilbake med mer, når daglig drift er
kommet skikkelig i gang. Vi håper dette skal bli et godt
bidrag til å fremme vitenskapelig arbeid og publisering
innen fagområdet maritim medisin.
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Leiar Alf Magne Horneland
amho@helse-bergen.no
Norsk Senter for Maritim og
Dykkermedisin

Faglitteratur
I denne spalten ønsker redaktøren å henlede
oppmerksomheten på interessant faglitteratur.
Leserne bes sende innspill til spalten pr e-post til
redaktøren.

Fiskere og deres helse
Fiskerne har tøff jobb, men god helse kan vi lese i
nettmagasinet Gemini.no – forskningsnytt fra NTNU
og SINTEF. Fiskerne stortrives i jobben, sliter ikke med
hodepine og blir ikke forkjøla. Fiskerne er friskere enn
folk flest, men er utsatt for muskel- og skjelettplager.
Gemini har intervjuet forskeren Trine Thorvaldsen som
har ledet er forskningsprosjekt på området finansiert
av Forskningsrådet. Les mer her.
Rapporten heter Thorvaldsen, T. Et al. Arbeidsmiljø og
helse i fiskeflåten (2018). Utfordringer og
helsefremmende faktorer og kan lastes ned her.
Her har du et sammendrag: Fiskere kan være
eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og
har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre
yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra
prosjektet "Working environment and health in the
Norwegian fishing fleet – challenges and health
promoting factors". Målet har vært å se på
sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse og bidra
med kunnskap om både negative og helsefremmende
faktorer.
Prosjektet har gitt ny kunnskap om helseplager,
sykefravær, termoregulatoriske responser og
arbeidsbelastning, eksponering for bioaerosoler og
støy for fiskere på fabrikktrålere, og sammenhenger
mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse i fiskeryrket
generelt. Rapporten gir anbefalinger som kan legges til
grunn for forebyggende arbeid fremover.

Behandle syke
Oldenburg, M. Et al. 2014. Nautical officers at sea: emergency
experience and need for medical training. Journal of Occupational
Medicine and Toxicology. 9, 19.

Abstract: Background: On merchant ships, the medical
treatment including emergency interventions on the

high seas are carried out by nautical officers who have
to pass a forty hours medical refresher course every
five years in order to meet international requirements.
This study aims to show the most frequent kinds of
medical emergencies on the high seas and to assess
the seafarers’ knowledge about their treatment.
Methods: 465 nautical officers who participated in the
medical refresher course at the Institute for
Occupational and Maritime Medicine in Hamburg,
within the period from 2006 to 2013, were
interviewed about their experience of serious diseases
and accidents on board, which had led to an
emergency port call, a course deviation or an
evacuation. Furthermore, prior to the course the
officers were asked to answer 18 basic medical
questions about common medical issues on board.
Results: 133 seafarers (28.6 %) reported that they had
been confronted with at least one serious medical
emergency at sea. These emergencies encompassed
trauma (37.9 %), cardiovascular diseases (18.2 %),
severe gastrointestinal diseases (15.9%), serious skin
or pulmonary infections (9.8 %), neurological (9.1 %)
and urological diseases (4.5 %) as well as burns
(4.5 %). With regards to the basic medical questions,
an average of 70.7 % of the total score had been
achieved (from 26.8 % to 100 %). On average, 65.5 %
of internal and 65.6 % of surgical questions had been
answered correctly. Proper answers to toxicological
and infectious questions had been given by 93.3 % and
94.1 % respectively and to topics of hypothermia and
medical treatment by 59.4 % and 61.0 %.
Conclusions: According to this study, serious
emergencies on board are most frequently related to
trauma or cardiovascular diseases. Taking into account
the acquired medical knowledge, there seems to be a
need to train deck officers within these fields more
intensively. Considering the knowledge of seafarers
about medical issues directly before attending their
medical refresher course, the 5 years interval without
any form of refresher course appears to be too long to
guarantee adequate medical treatment by the lay
persons on board.

Kreft hos danske sjøfolk
Ugelvig Petersen K, Volk J, Kaerlev L, Lyngbeck Hansen H, Hansen J.
2018. Cancer incidence among merchant seafarers: an extended
follow-up of a Danish cohort. Occup Environ Med. 2018 May 19.
Epub ahead of print].

Abstract: Objectives: While maritime safety generally
has improved dramatically over the last century,
modern seafarers are still faced with numerous
occupational hazards potentially affecting their risk of
chronic diseases such as cancer. The aim of this study
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is to offer updated information on the incidence of
specific cancers among both male and female
seafarers.
Methods: Using records from the Danish Seafarer
Registry, all seafarers employed on Danish ships
during 1986-1999 were identified, resulting in a cohort
of 33 084 men and 11 209 women. Information on
vital status and cancer was linked to each member of
the cohort from the Danish Civil Registration System
and the Danish Cancer Registry using the unique
Danish personal identification number. Standardized
Incidence Ratios (SIR) were estimated for specific
cancers using national rates.
Results: The overall incidence of cancer was increased
for both male and female seafarers (SIR 1.19, 95 % CI
1.15 to 1.23, and SIR 1.14, 95 % CI 1.07 to 1.22)
compared with the general population. This excess
was primarily driven by increases in gastrointestinal,
respiratory and genitourinary cancers. In addition,
male seafarers working in areas with asbestos
exposure showed significantly increased risk of
mesothelioma. Finally, the male seafarers had an
increased risk of lip cancer.
Conclusions: The majority of cancers among seafarers
continue to be lifestyle-related. However,
occupational exposure to asbestos and ultraviolet
radiation seems to affect the cancer pattern among
the male seafarers as well.

Fra
Saniteten

Nytt fra Saniteten i
Sjøforsvaret
Saniteten i Sjøforsvaret gjennomgikk en betydelig
omorganisering i det som betegnes som Strategisk
konsept i Sjøforsvaret. Resultatet av omorganiseringen
var at alt helsepersonell i Sjøforsvaret nå er samlet i en
egen Nivå 3 organisasjon som videre er delt inn i
underavdelinger. I kjølvannet av dette ble sykestuene
også tilbakeført til Sjøforsvaret og Saniteten i
Sjøforsvaret teller nå 71 ansatte, alle helsepersonell.
Disse er videre fordelt i Sanitetsskvadronen, Role 1
stasjonær (sykestuer), regional bedriftshelsetjeneste

og SANSJØ Fagavdelingen. SANSJØ har altså gått fra å
være en ren rådgiverstab på nivå 2 til å bli en
styrkeproduserende avdeling med både oppdrag om
utdanning av sanitetsgaster og bemanning av
avdelinger med helsepersonell der dette er påkrevd, i
tillegg til ivaretagelse av rådgiverfunksjon og
fagansvar. Denne organiseringen gir oss mange
muligheter og utfordringer. Vi har nå kontroll over
sanitetspersonellet og vil således være bedre i stand til
å løse oppdrag på kort varsel.
Så hva holder egentlig Saniteten i Sjøforsvaret på
med? Fra et medisinsk ståsted er vi meget tverrfaglige
og arbeider både i den kurative og den forebyggende
delen av medisinfaget, både på individ og gruppenivå.
Vårt helsepersonell bemanner Sjøforsvarets fartøy der
det er hensiktsmessig og sørger for medisinsk
beredskap ombord. Videre utdanner vi fartøyets egen
besetning i sanitet, noe som er spesielt viktig i forhold
til fartøy som seiler uten helsepersonell, for eksempel
undervannsbåter.
I den kurative ende er vårt oppdrag leveranse av Role
1, innen dette også flere nivåer, men for vår del
definerer vi Role 1 som legekontor med et bestemt
nivå av ferdigheter som skal mestres.
Videre er det verdt å nevne kapasiteten fremskutt
traumeteam, opprinnelig etablert for å ha på fartøy og
kompensere for lange evakueringslinjer til livreddende
kirurgisk behandling. I dag brukes disse team vel så
mye på land som ombord og vi samarbeider med
Forsvarets Sanitet om å løse denne typen oppdrag.
Samarbeidet med FSAN og sanitetstjenesten i andre
forsvarsgrener er godt, og det er av tidligere sjef FSAN,
KADM Sommerfelt-Pettersen, etablert flere
treffpunkter mellom grenene som gjør samarbeidet
enklere og bedre. Et eksempel på dette er Strategisk
Sanitetsråd som avholdes kvartalsvis og som tjener til
en fruktbar samarbeidsplattform mellom FSAN og
forsvarsgrenenes sanitetstjenester.
På den forebyggende siden leverer også SANSJØ
bedriftshelsetjeneste til hele region sør vest. Ikke bare
til Sjøforsvaret. BHT har avdelinger i Bergen
(Haakonsvern) og på Kjevik. Leder BHT er med i
ledergruppen til Sjef SANSJØ og er en integrert del av
organisasjonen. Det samme er leder for det som i dag
omtales som Role 1-stasjonær, altså sykestuene som
ble tilbakeført fra FSAN i 2016. Sykestuene driver
medisinsk seleksjon av personell, samt allmennhelse
for vernepliktig mannskap på basene. I tillegg har man
på sykestuene mulighet for å observere mannskap
som inneliggende der det er forsvarlig og
hensiktsmessig.
SANSJØ har i tillegg en fagavdeling bestående av
farmasøyt, psykolog, veterinær og lege. Fagavdelingen

DoCumentum Navale 23. Årgang. Nr 1. Side 5

sørger for oppdatert regelverk, ivaretar
tilsynsmyndighet delegert fra sivile etater og bidrar i
oppsetting av Sjøforsvarets støttelag, en kapasitet som
gir støtte til rammet avdeling ved alvorlige hendelser.
Fagavdelingen drifter også Sjøforsvarets faste
legenemnd og saksbehandler dispensasjonssøknader
fra helsekrav for seilende personell.
Det er interessant å se på utviklingen av SANSJØ over
en relativt kort tidsperiode fra en liten rådgiverstab, til
dagens situasjon som en styrkeproduserende nivå 3
avdeling. Samling av helsepersonellressursene gir et
sterkt og godt fagmiljø, det gir oss mulighet til å
tverrprioritere personell ved oppdukkende behov.
Samtidig må vi være bevisst på å ikke fjerne oss fra
den spisse ende. Vi skal understøtte operativ
virksomhet i Sjøforsvaret på alle nivåer og dette må
hele tiden stå i fokus.
Kommandørkaptein Lege Ole Budal
Fung Sjef Saniteten i Sjøforsvaret
olebudal@gmail.com

spesifikt maritime. De var alle å finne "på land" - et
eller annet sted på kloden.
Når begrepet likevel brukes, skyldes det at enkelte
lidelser og sykdomsbildet ble særlig eksponert
gjennom seilas og drift av skuter. Og for vår krok av
verden var det skipsfarten som ga oss den første
kontakt med en serie ukjente eller sjeldne
sykdommer, slik at disse i særlig grad ble assosiert
med våre sjøfartstradisjoner og vår sjøfartskultur.
Begrepet blir derfor heller ikke gammelt i tid. Så lenge
våre sjøfolk holdt seg til kysten og de hjemlige
"innhav" (Nordsjøen og Østersjøen) var der ingen
påtagelig forskjell i lidelser ombord og på land,
hverken i hyppighet eller art. Et tidlig eksempel på
sammenheng mellom skip og syke finner vi i det
forhold at Svartedauen ble bragt hit til landet med et
britisk skip i 1348. Men spesielle sjøfartsmedisinske
problemer introduseres først med de store
oppdagelsene og de påfølgende seilaser i oversjøisk
fart. 'Sjømannsmedisin' kan derfor som emne i tid
begrenses nedover til siste halvpart av 1400-tallet.
Punktvis oppstilt kan en si at 'Sjømannsmedisin'
betinges og begrenses av følgende forutsetninger:
1. Seilingstid - isolasjon fra land og tilførsel av
næringsmidler.
2. Fartøyets konstruksjon og bemanning sosiale og hygieniske forhold.

Historiske glimt

3. Proviantering og mulighet for konservering
av matvarer. Kosthold.

I denne spalten tar vi frem lærerike og
interessante korte beretninger fra historien.

4. Rekrutteringsmetoder - pressing og
shanghaiing.

Om
sjømannsmedisin
Denne artikkelen skrev konservator Jarle
Bjørklund1 i 1986 i forbindelse med at Norsk
Sjøfartsmuseum var vert for en internasjonal
legekongress. Temaet er i liten grad
beskrevet på norsk og vi er glad for at vi kan
presentere artikkelen for våre lesere.2
Det er vanskelig å gi en klart avgrenset definisjon av
begrepet 'sjømannsmedisin'. Det skyldes i hovedsak at
de sykdoms bilder som faller inn i emnet ikke var
1

Jarle Georg Bjørklund er konservator. Han har jobbet ved Norsk
Sjøfartsmuseum. Han har bl.a. skrevet boken Peter Norden Sølling.
den dekkede losbåtens far sammen med Arne Emil Christensen i
2012. Bjørklund har utgitt boken Fyrdiriks Carl Fredrik Diriks (18141895): en kunstnerisk byråkrat med humor og selvironi sammen

5. Kontakt med nye sykdommer tropesykdommer.
6. Import og eksport av sykdommer --i som
smittebærer.
7. Folkloristiske/kulturelle tradisjoner og
havnemiljøer.
8. Arbeidsulykker.
Det er altså ikke de spesielle sykdommer, men
hyppigheten av visse sykdommer innenfor en
yrkesgruppe som dekkes av begrepet. Mens dette i
tidlige århundrer sporadisk la grunn for en avgrenset
medisinsk spesialisering, har begrepet i våre dager
mistet mye av sin praktiske betydning.
Sjømannssykdommene faller innenfor andre
arbeidsfelt - ernæringssykdommer, veneriske
med Knut Baar (forfatter), Arne Emil Christensen (forfatter), Jo van
der Eynden (forfatter) i 2016. Artikkelen er gjengitt fra Norsk
Sjøfartsmuseums Årsberetning 1986 med tillatelse fra forfatteren.
2

Takk til sjømannslege Thorleiv Kvalvik for å ha funnet frem
artikkelen og foreslått at den trykkes opp igjen.
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sykdommer osv. Den tradisjonelle skipslegen har
følgelig fellestrekk med våre dagers bedriftslege.
Det var med caraveller og karakker spaniere og
portugisere trengte inn i ukjente, oversjøiske områder.
Tapsstatistikken forteller hvilke strabaser de
gjennomgikk. Columbus mistet riktignok bare en mann
av 87 på sin bomtur til India, og det var i trefning med
indianere. Det gode resultatet forklares med at
Columbus' ekspedisjon startet på en gunstig tid av året
da spanierne var proppfulle av næringsstoffer. Hans
mannskap var dertil håndplukket og sannsynligvis ved
god fysisk konstitusjon. Verre var det med mange av
hans samtidige og etterfølgere. I følge samtidige kilder
la de største karakker ut med en besetning på
nærmere 2000 mann. Om tallet er for høyt, får man
likevel et inntrykk av tapene når man hører at man for
hjemturen måtte gå på land og tvinge ombord
innfødte for å få seilt skuta hjem.

I gjennomsnitt finner en i tilgjengelig tallmateriale fra
1700-tallet en tapsprosent på 20-30 i oversjøisk fart.
Ut fra det ovenstående tallmaterialet er Cooks to
reiser særlig interessante. På sin andre jordomseiling
var han ekstra nøye med at deltakerne var i god fysisk
form, og de ble under seilasen regelmessig servert
sitronsaft (limias) og løk.

Vasco da Gama hadde på sin Indiareise (1497-99) en
tapsprosent på 30. Fra 1545 har man tall fra den
engelske marinen som viser et tap på 25 % på 10
dager. Det høye tallet for så kort tidsrom skyldtes
utbrudd av pest. Drake mistet en tredjedel av sitt
mannskap på reisen til Kap Verde i 1585-86, her var
malaria hovedårsaken til tapet.
Dette er noen av de første kjente avdrag Europas
sjøfolk måtte betale for den luksus og rikdom som
tilfløt adelen og det høyere borgerskap på 1500- og
1600-tallet, og som gjennom en stadig mer intens
trafikk, tilfløt stadig større mengder av den europeiske
befolkning gjennom et par århundrer - til våre dager
da den fordums luksus er blitt selvfølgeligheter på gud
og hvermanns bord. Europa og den ganske verden
gjennomgikk en revolusjon. Konsekvensene kan
studeres i matskapet, og på Dagsrevyen, hvor de
politiske følger stadig er gjenstand for store oppslag.
Om Europa ble revolusjonert, så var forholdene til sjøs
mer stabile. Fartøyene vokste i antall, men den
maritimt tekniske utvikling med konsekvenser for livet
ombord, var beskjeden. Kostholdet gjennomgikk
ubetydelige endringer, og sykdommene var de gode,
gamle. Tapsstatistikken viser med sine dramatiske
svingninger hvor sårbar sjømannen var:
1712 Svenske marinen 9-15 %
1732-1806 Svensk ost-indiafart 20 %
1737-39 Svensk kinafart 26 %
1743-45 Svensk ostindiafart 32 %
1740-44 Anson, jordomseiling (England) 80 %
1768-71 Cook, jordomseiling 40 %
1772-75 Cook, jordomseiling 1 %

Figur 1 Lossing av forsyningsskip under franskmannen La
Salles ekspedisjon til Nord-Amerika 1678-81. Skipenes form
gjorde seilasene lange. Dette førte igjen til mangelsykdommer
som skjørbuk og beri-beri. Møtet med fremmede land og folk
kunne også innebære utveksling av sykdommer av epidemisk
karakter. (Illustrasjon fra "Store oppdagere", Faktums
kunnskapsbøker.)

Skjørbuk var tydeligvis en viktig årsak til den store
tapsprosenten. Den kunne også gjøre innhogg på land,
noe en liten sekvens fra Peder Claussøn Friis' (15451614) Norriges Beskriffuelse illustrerer:
«Om Siugdom udi Nordland.
Vdi Nordland vancke icke mange Siugdomme
for den kuld oc klare Lufft der er, oc
Pestilentze kommer der sielden. Men en
Siugdom er der megit gengse, huilcken de
kalde Skiørbock, oc døe mange der aff,
besynderlig de Fremmede, som did komme,
fordi de kunde icke fordrage oc fordofue den
Kost oc Spise, der vancker: synderlig den fede
ferske Hellefisk oc anden fed Fisk, som
fortæris der meste parten uden Salt, oc denne
kranckhed kommer aff Mafuens onde
fordøfuelse, huor imod de bruge den Vrt
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Angelica, som der ofuerflødeligen voxer,
huilken de æde saa grøn, baade Stykker oc
rod. Item, de æde oc Moltebær oc giøre Grød
der aff mod samme Siugdom.»
Fra slutten av 1500-tallet, begynnende 1600-tall, vet
man at hollenderne brukte sitrusfrukter mot skjørbuk.
Tidlige belegg på bruken finnes også i den engelske
flåten. Men usikkerheten omkring årsak og behandling
var stor. Det var skjønn og gjetninger som lå bak
vurderinger av mottiltak. Den engelske legen James
Lind, som av mange regnes som skipsmedisinens far,
gjorde i 1747 eksperimenter der halve besetningen ble
gitt sitronsaft og den andre halve ikke, og resultatet
var så tydelig at sitrusfruktenes effekt i praksis var
påvist. Det gikk likevel flere år før det ble alminnelig
bruk å ta inn sitrusfrukter som forebyggelse mot
skjørbuk.

måneders varighet. Fra tidligere århundrer berettes at
de portugisiske og spanske karakker brukt to til tre år
på en tur. Gjennomsnittsfarten lå på ca. to knop.
Mye av forklaringen på den dårlige farten lå i
utforming av skrog og rigg. Uten kobberhud og våre
dagers bunnstoff grodde skutene fort til. Lenge
manglet man kunnskap for å utnytte fremherskende
vinder og havstrømmer. Slik kunnskap ble betraktet
som nasjonale hemmeligheter. Men etter hvert som
den ble utbredt, ble særlig strømforholdene utnyttet
maksimalt. Torkild Hansen har påvist at i trekantfarten
Danmark-Vest-Afrika-Vest-India-Danmark, var effekten
av strømforholdene større enn seilasen, de drev mer
enn de seilte.
Med bedre skuter, kobber hud og grundigere
kjennskap til vind og strømforhold, ble seilingstiden
stadig presset ned. Man bør likevel ha klart for seg at
når det ut over det 19. århundret ble gjort stadig nye
rekordseilaser, så representerte disse en ekstremitet.
De var gjort av rasehester langt fra representative for
den store skare pakkesler og muldyr som med bred og
drektig buk og slappe seil fortsatt kunne bruke opp til
to år på en tur til Østen.
På bakgrunn av dette kom kostholdet til å spille en
viktig rolle. I utgangspunktet er det ingen grunn til å
tro at det var dårligere enn på land, heller var det
bedre enn vanlig var blant tidens fattigfolk. Men når
man for å få maten til å holde seg, var henvist til tørket
eller saltet mat, ble variasjonene små og
næringsinnholdet fattig. Maten ble porsjonert ut i
størrelser fastsatt ved lov, men porsjonene kunne for
de største storetere ofte bli knappe.

Figur 2 En dansk utgave av Linds skrifter (1768).
James Lind vil av mange regnes som grunnlegger av
sjømanns- og tropemedisinsk forskning.

For utviklingen av skjørbuk spilte selvsagt seilingstiden
i relasjon til vitamininnholdet i kosten den avgjørende
rolle. Hvor lang var så seilingstiden? Varierende
selvsagt, avhengig av vind og vær, men i gjennomsnitt
for ostindiafart på 1700-tallet var reisene av 15-35

Redusert konstitusjon som følge av næringsfattig kost
tør absolutt ha vært en medvirkende årsak til den
store tapsprosenten. Dertil kom at sjøfolk i flere
henseender kunne være nokså reduserte ved
påmønstring. En av årsakene til at de nordiske land
hadde mindre tap enn engelskmenn i sin orlogsflåte
skyldes trolig rekrutteringsmetodene. I England gjorde
man mye bruk av "pressing", dvs. oppsop fra gaten ble
tvunget inn i marinen, ofte som et alternativ til
fengselsstraff. Disse miserable, ikke bare i sosial
forstand, men også fysisk, trakk all verdens
sykdommer med seg ombord som f.eks. tuberkulose
og var i tillegg mangelfullt ernærte. "Pressing"
fortsatte langt opp i seilskutetid som et privatdrevet
foretak. Såkalte boardingmastere leide ut rom og ga
mat til sjøfolk mot senere trekk i hyren. Sjøfolk ble på
denne måten kjøpt og solgt i overenskomster mellom
boardingmaster og skipper. Var tilgangen på sjøfolk
knapp, kunne boardingmasteren fristes til shanghaiing
ved å skjenke sine kunder sanseløse og i nattens mulm
og mørke lure dem ombord i ei skute.
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Slavefart er ofte holdt fram som et avskrekkende
kulturer. Sitt høydepunkt nådde trafikken i perioden
som kulturhistorisk sett betegnes som "humanismen".
Men slaver var last, slaver var salgsvare. Av

Figure 3 Tegninger av metoder og instrumenter for
amputasjoner. Trebeinet og kloa vil for de fleste gi
assosiasjoner til sjørøvere og gamle sjøfolk. Tegningene er
utført av Vilhelm Hennings (1716-1794) som etter mange år
som marine- og militærlege ble professor i kirurgi i
København. (Fra Larsen).

økonomiske interesser var det viktig å få fram lasten i
så god stand som mulig. Sjøfolk var forbruksvare. Det
er derfor illustrerende at i triangelfarten lå
tapsprosenten høyere for mannskapet enn for
slavene. Man må da ta det forbeholdt at mannskapet
seilte hele triangelet, mens slavene bare deltok på
strekningen fra Vest-Afrika til Vestindia, fra Det hvite
til Det røde fort. På den annen side var det få dødsfall
blant de hvite fra Danmark til Vest-Afrika. Ennå tærte
man på fettpukkelen fra kongens Kjøbenhavn. Møtet
med tropene ble manges bane. "Skipene fraktet ikke
bare passasjerer og stykkgods, men også basiller og
mikrober fra kontinent til kontinent. På Mellompassasjen ble en mengde mennesker fra tre
forskjellige verdensdeler stuet så tett sammen som vel
mulig. Skipene ble et møtested for nesten alle kjente
sykdommer i verden. Fra Europa kom kopper,
meslinger, gonore og syfilis, i Vestindia og Afrika tok
man inn gul feber, blodpiss, malaria og
amøbedysenteri. Tilfeller av spedalskhet og

elefantiasis var hyppige. Guineaormen slapp man aldri
unna. Mellom hvite og svarte begynte det en
utveksling som foregikk mer i det skjulte enn
byttehandelen på fortene. Selv om afrikanerne kunne
være noenlunde immune overfor sine egne
sykdommer, ble de til gjengjeld hardt rammet av de
europeiske. Sjøfolkene på sin side bukket under for
tropesykdommene, dødsprosenten lå til og med
høyere enn blant slavene." (T.H.) Tallenes tale i
materialet fra dansk/norsk slavefart på 1700-tallet
viser en gjennomsnittlig dødlighet blant slavene på
18 % og for mannskapet 22 %.
Tallene bygger på skipenes loggbøker, men også på
skipslegenes journaler. Skipslegen kan i svenske kilder
spores tilbake til slutten av 1400-tallet. På svensk
kalles han barskarare. Fra slavefarten benevnes de
som barberer, siden kirurger og overmestere og til sist
doktorer. De fleste var tyskere. Der var alltid en eller
flere med på hver tur. Orlogsflåten hadde også leger.
Det materialet de har etterlatt seg er av stor kildeverdi
selv om lite er bearbeidet av fagfolk. Det sto dårlig til
med den medisinske kunnskap. Men Torkild Hansen
antyder at det var færre som døde av deres
behandling enn det var folk som frisknet til. Overfor
tropesykdommer sto de i høyeste grad overfor upløyd
mark, og den kunnskap de samlet ble av stor
betydning. For slavefarten synes det å ha vært mulig
nærmest å fråtse i obduksjoner. Mye viten fikk man
dessuten av afrikanske medisinmenn, godt kjent som
de var med sykdommer som for europeere var
ukjente. Skipslegen hadde gjerne sitt utspring i miljøer
rundt de store armeer. Kasernetilværelsen kunne ha
mange fellestrekk med livet ombord i et skip. Den
kongelige flåte hadde samme oppdragsgiver som den
kongelige arme. Og kompanifarten som var organisert
som et aksjeforetak eller partsrederi, hadde ofte
kongen og den kongelige familie som de betydeligste
partshavere. De militære kvesthus fikk sin parallell i
søkvesthusene.
På de store skipene hadde skipslegen et eget
arbeidsværelse. På de mindre hadde han et lite
feltsykehus nedpakket i sine vesker, skrin og kister.
Disse inneholdt de vanligste medikamenter og
kirurgisk verktøy. Man synes i god tid før Florence
Nightingale å ha vært klar over en viss sammenheng
mellom renslighet/hygiene og sykdommer. Skipslegen
hadde overoppsyn med hygienen ombord. I
slavefarten skulle han ha tilsyn med at dekket ble
regelmessig spylt, og at kuldseilene, de store
seilduksventilene som spent mellom mastene løp ned i
rommene, sto skikkelig. Videre skulle de sørge for at
skuta ble desinfisert under dekk. Midlene som bruktes
var nedvasking med eddik og røyking med svovel.
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Fra annen fart ble utrøyking med krutt ofte brukt, og
Cook lot sitt skip vaskes med en blanding av eddik og
krutt. Filosofien bak synes å ha vært at "med ondt skal
ondt fordrives". Carl Peter Thunberg forteller i sin
"Resa uti Europa, Africa, Asia ... " som utkom i 1770 at
skipet til rengjøring ble røkt med einer og antent krutt
og vasket i eddikk. Han forteller videre at:
"Nesten bestandig lå ca. 150 mann syke til vi hadde
passert ekvator og de mest udugelige hadde rukket å
dø'! (Total besetning 200 mann.)
I forpleiningen ble det lagt vekt på ventilasjon og
renslighet. Det ble videre ført tilsyn med at "inge
fyllehundar fingo sova om dagen och supa om natten".

lidelser kan puttes i sekken "arbeidsulykker": sår, kutt,
brudd, drukning. Tropiske farvann bidro med
forgiftninger fra slanger, insekter og innfødtes våpen.
Reumatisme, forkjølelse og frostskader var en del av
mottakelsen og avskjeden i hjemlige farvann.
Andre lidelser kunne også forekomme. En av de
hyppigste tør være en som er beskrevet i "Skibslægen"
eller "Anvisning til at forekomme og behandle alle de
ud- og indvortes Sygdomme, som almindelig indtræffe
under Søreiser til nære og fjerne Land'; skrevet av
professor C. Nordblad og utkommet i Christiania 1843.

Til rengjøringen ble skipet røkt med einer og antent
krutt og vasket med eddik.
De syke ble besøkt av doktoren eller kirurgen to
ganger om dagen, klokken 0800 og 1600. De som var
friske nok fikk komme fram til medikamentkisten og
ble skrevet opp på en tavle og fikk forordnet medisin
for dagen. De alvorligere syke ble besøkt ved leiet.
Legen rapporterte deretter for kapteinen eller
vakthavende styrmann hvem og hvor mange som var
døde, og de sykes antall og tilstand. Disse ble satt på
liste til båtsmannen for å bli fritatt for vakt.
Utenom medisiner bruktes i forpleiningen friskt vann,
sukker, eddik, olje, sitronsaft, spansk og hvit vin,
salpeter, enebærsbrennevin e.l. De dødes klær ble delt
mellom mannskapet. På reisen døde i alt 136 mann (av
200).
Thunberg viser i forklaringer til at rekrutteringsforholdene tvang syke mennesker til å bli sjøfolk.
De vanligste sykdommer var:
Flekkfeber, katarralfebre, skjørbuk, bølder, diare,
syfilis m. fl., rosen, hoste, dysenteri, ulcere,
reumatisme og "råfebrar'!
De samme arbeidsrutiner og de samme sykdommer
som her er nevnt, var også å finne i slavefarten.
Sykdommene varierer i antall i så vidt stor grad at det
synes å ha sammenheng med manglende kunnskap og
tvilsom diagnostisering. Hodepine og ryggsmerter er i
to kjente tilfeller oppført som dødsårsak etter bare et
par dagers sykeleie. "Feber" var tydeligvis en stor sekk
som rommet mangeartede lidelser. En sammenstilling
av opptegnelser fra Gilbert Blanc i 1782 og Tomas
Tratter i 1797 gir de vanligste sykdommene til sjøs. Det
var:
Kopper, diare/dysenteri, skjørbuk, tæring, veneriske
sykdommer, ulcere, nyreog urinveissteiner og fistulain-ano. Til de mer diffuse kommer feber (hovedsakelig
malaria og gulfeber), angina, pectoral (bryst)
complaints, catarral complaints og forgiftning. Andre

Figur 4 Faksimile av tittelbladet til dr. C. Nordblads bok
"Skibslægen, .... " Denne type håndbøker ble skippere til god
hjelp når de i nød måtte praktisere som "hobbykirurger".
(Norsk Sjøfartsmuseum)

Her står alfabetisk ordnet under H:
«Hjemve= Hjemsyge.
Naar Sømanden har haft Anledning til selv at
vælge sin Levevei, bør denne Sygdom ikke
indtræffe; alligevel træffer den undertiden
den, der har haft frit Valg og endnu oftere
den, der er bleven tvunget til at gaae tilsøes,
især mødende Modgang.
Sygdommen kjendes deraf, at Sømanden, som
forud med Lethed og Fornøielse har udført sin
Tjeneste, efterhaanden begynder at vise
Ligegyldighed, Træghed og Tilbøielighed til
Ensomhed. Efter nogen Tid bliver Ansigtet
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blegt men Panden hed, Legemet afmagres,
Madlysten tabes, Kræfterne svækkes og den
Syge henfalder i en fuldkommen Kraftløshed
med hektisk Feber. Undertiden, naar
Sygdommen har en hurtigere Gang, irriteres
Hjernen saa hæftigt, at en Slags Inflammation
derved opstaaer, som følges af Sindsforvirring
og Død.
Aar sagen til Hjemveen er det forandrede
Forhold, hvori man, frivillig eller tvungen,
bliver sat, og den Anstrængelse, Hjernen
daglig lider ved Grublen over Hjemmet og
som virker forstyrrende paa Legemets øvrige
Funktioner.
Behandles kan denne Sygdom ikke ved
Medikamenter. Mildhed, Ømhed,
Omhyggelighed, venskabelig Deltagelse,
opmuntrende Samtaler, især med Løfte om en
snar Tilbagekomst til Hjemmet, ere de Midler,
som en klog og velvillig Kapitain forstaaer at
anvende til den Syges Helbredelse, og hvorved
han bør understøttes af Kammeraternes
Venskab og en munter Omgang. Fornøielser,
Musik og Lege understøtte Kuren. Undertiden,
naar Maven er i Uorden, fordres opløsende
Midler, ligesom ogsaa Blodudtømmelser, naar
en mere irriteret Tilstand i Hjernen ved Hede i
Panden, Hovedpine, hurtig Puls antyde
Nødvendigheden deraf. Kalde Omslag om
Hovedet blive ogsaa da nyttige.»

«De som blifvit Druncknade bora afkladas,
laggas på ryggen i fria luften nar vaderleken
sådant tillåter dock hufvudet hogre an ovriga
kroppen, holjas ofver och under med varma
kladen, slemmet i munnen borttagas, luft
inblåsas i Lungorne, med en pust, eller at
någon lagger sin mund på den lifslose och
inblåser luft, tobakslavement appliceras,
Nasen kitlas med tobaksrok, snustobakk,
peppar, euphorbie pulver, som in blåses daruti
med en penna, hiorthorns salt, eller luckt
spiritus hållas under nasen, svalg, tinningar,
bak oronen, ryggraden, fotsularne, retas,
gnidas, borstas, aven sattes blodiglar eller
Koppor, Acidium-salis-SulphurisVitrioli, starck
atticka, med dylike flycktige och retande
medel, dels hålles några droppar daraf i
munnen, och nar andra medel ej vilja hielpa,
opnas ådren på halsen.»
I følge med medisinske håndbøker ble det også vanlig
at apotekene i sjøfartsbyene lagde ferdigpakkede
medisinkister for salg til skipene. De kunne variere i
størrelse og innhold, og skipperen ville ofte på
bakgrunn av egne erfaringer skifte ut og supplere
deler av innholdet.
Varianter av enkelte medisintyper var ofte standard
som opium til bedøvelse og avføringsmidler til litt av

Også hikke er av de oppførte onder som etter
ovennevnte bok krever en omstendelig og omsorgsfull
behandling. I praksis ble vel både hikke og hjemve
kurert med en lusing. Men boken framstår som svar på
et behov for en bedre orientering for legfolk om
sykdommer til sjøs. Ikke alle skip var av en slik
størrelse og betydning at man så seg råd til å ha lege
ombord. Særlig for den norske handelsflåten var en
slik fremtoning uaktuell. Behovet for medisinsk hjelp
ble søkt løst med håndbøker for sjøfolk, dvs. for
skipenes kapteiner. De ga sikkert god hjelp selv om de
også kaller på smilet når man ser gapet mellom
doktorenes skrivebord og skutenes dekk.
Til Uchermans legebok som gjorde god nytte for seg
på slutten av 1800-tallet og langt inn i vårt århundre,
ble det bemerket at den foreskrev så rikelig med mat
til sjøfolkene at de ble dorske og late av det, eller "at
den var et praktfullt middel å sende folk inn i
evigheten med."
Men de mange gode råd kan også i våre dager
framkalle en vis beundring. I Arvid Faxes "Afhandling
om Hushålningen Til Siøs ... " fra 1782 finner vi munn
til munn-metoden beskrevet:

Figur 5 Skipsapotek fra Norsk Sjøfartsmuseums samlinger. Skrinet
ble kjøpt i London i 1824. Med årene er medikamentene supplert og
skiftet ut. Ofte lå det et tvilsomt skipperskjønn bak vurderingene av
medisinutvalget. Men enkelte utviklet både interesse og innsikt i
medisinske arbeidsfelt. (Norsk Sjøfartsmuseum)

hvert. Avføringsmidler synes i det hele å ha overtatt
noe av den rituelle verdi som i tidligere århundrer lå i
årelating. Dr. Kloster forteller om sin morfar som var
gammel skipper, at han laget en slags medisinkiste
ombord i sitt skip. Da Kloster studerte til 2. avdeling i
medisin, ble han forhørt av sin morfar, skipperen:
"Han sa navnene på engelsk: "Dsjælap, vet du om
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det?" - Heldigvis visste jeg at recina jalapsae var et
kraftig avføringsmiddel - hvorpå gammel´n uttalte seg
anerkjennende om norsk medisinsk undervisning': I
serien av skipperskrøner over emnet kan nevnes en
om en skipper som hadde delt inn de sykdommer han
kjente til i grupper fra 1-13. Medisinskrinet inneholdt
13 flasker, en for hver sykdomsgruppe. Da en av
mannskapet ble syk av sykdom nr. 13 og flaske nr. 13
var tom, blandet skipperen et par slanter fra flaske nr.
6 og 7.

redusert admiral som fra Trafalgar ble ført hjem i en
tønne rom. Det tragiske ved amputasjoner var at
offeret/pasienten ble handicappet i et arbeid som i
alle måter krevde en god fysikk. Alternativet var ofte å
gå på land. Men ombord kunne han også nyttiggjøres
som skipskokk. De fremste kvalifikasjoner for å bekle
dette tillitsvervet, var at man var udugelig i annet
skipsarbeid. Det var derfor ofte førstereisgutten eller
en handicappet sjømann som kokte ombord.
Skipenes rolle i spredning av sykdommer var tidlig
kjent. Dette ga støtet til strenge karantenebestemmelser. Vi har i Norge flere såkalte
"kolerakirkegårder" gjerne i uthavner hvor en jordlapp
var dyptgående nok til å skjule en enkel trekiste.
Fartøyer som kom inn med syke, måtte etter at
Marryats signalkode ble utbredt i siste halvpart av
forrige århundret, heise det gule flagget, som betyr
pest ombord. De fikk ikke gå til land før sykdommen
døde ut.
Det var ellers god anledning til å pådra seg sykdommer
i land. I den britiske orlogsflåten kunne landlov nektes,
men ofte ble det gitt anledning til å ta damer ombord.
Det har gitt grunn til den skikk som fortsatt praktiseres
i marinen og på representasjonsfartøyer at gjester skal
føres ombord på styrbord side. På babord side hang
horeleideren. Sjappene er alltid lagt der for å slå en
sjømann for en skilling. I Europa har turisten ofte
byttet plass med sjømannen som offer, men sjappene
ligger fortsatt gjerne rundt havneområdet og utgjør
det som sjøfolk populært kaller "mine beltet".
Under den altfor korte liggetiden under land skulle all

Figur 6 Kokk fra 1799. Bildet gir grunn til mange refleksjoner
omkring sjøfart og helse. Det er for det første åpenbart at
byssa langt fra innbød til noe stort raffinement i kokekunsten.
Bildet bekrefter også at den viktigste kvalifikasjonen for en
kokk var at han var ubrukelig til annet arbeid ombord. Kokken
var derfor ofte yngstemann eller en sjømann som pga.
arbeidsulykker og uførhet måtte ta til takke med kokejobben.
(Fra George Goldsmith-Carter: Sailors, sailors.)

Sjømannen karikeres ofte med lapp for øyet og trebein
- ikke uten grunn. Arbeidsulykkene ombord var
mange, særlig fall og tunge løft. Det var fort gjort å få
en arm eller et bein knust. Koldbrann var en stadig
trussel. Amputasjon var ofte eneste utvei. Utvalget av
verktøy var rikt, men i prinsippet ikke vesensforskjellig
fra det som brukes i våre dager.
Fra Vilhelm Hennings (1716-1794) forelesningsplansjer
til det som drøye hundre år senere ble brukt under
Fram-ekspedisjonene, synes utviklingen å ha vært
beskjeden. Blant de etter hvert noe reduserte sjøfolk,
kan nevnes Nelson. Han mistet et øye i Egypt, en arm i
Frankrike og livet ved Trafalgar. Det var i alle måter en

Figur 7 Sjømann under utsmykning. Tatovørene har neppe
utmerket seg ved særlig renslighet. Sjappene var derfor en
hyppig smittekilde. Giftstoffer i fargene var også medvirkende
til mange lidelser. (Norsk Sjøfartsmuseum)

den festivitas unnagjøres som landkrabber fordelte
over år. Det la grunn til en hard, kontant og
konsentrert fest som ofte gikk på helsa løs. I bakrusen
blomstret veneriske sykdommer. Til de mest
dramatiske historiene rapporteres det om et 1700-
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talls skip, den franske slavebriggen "Rodeur", hvor
mann etter mann ble blindet av en øyenbetennelse
som fulgte gonore. Ved ankomst Guadeloupe kunne
bare en mann se. Andre ytterligheter tør vel sies å
være oppnådd i våre dager da man ved piller eller et
par skudd i baken har redusert sykdommen til det som
populært kalles "sjømannsforkjølelse".

Eksemutbrudd i gule områder er kjent fra Sverige.
Blant 24 undersøkte svenske sjømenn var 18 utsatt for
at tatoveringen svulmet opp i sterkt sollys. Dette
skyldtes gulfargen på cadmiumbasis i det svenske
flagget, og problemet forsvant når man passerte
Biscaya for nordgående.

Til vårt bilde av den klassiske "sailor" hører også
tatoveringen med. I hver havn med respekt for seg
selv finner vi en Tatoo-Jack, -Harry eller hva han måtte
hete. Henning Scmidt har i en bok utgitt av Løvens
Kemiske Fabrik i 1967, laget en morsom utredning
over emnet. Blant de sykdommer som kan overføres
ved tatovering nevnes: erysipelas og phlegmone
(streptokokkinfeksjoner av huden), gangren,
lymfangitter eller blødninger og også syfilis. Syfilis
opptrer ikke i de røde tatoveringer med cinnober eller
kvikksølvsulfid pga. kvikksølvsulfidets spirochæticide
effekt (syfilisdrepende). Japaneren Aoki foreslo derfor
(i 1912) at man kunne cinnobertatovere glans og
præputium profylaktisk mot syfilis. Jfr. det engelske
ordspråk: En natt med Venus og resten av ditt liv med
Merkur (Mercury=kvikksølv).

Figur 9 Medisinske fremskritt kom også sjøfolkene til gode.
Kopper - en av de store redsler for få år tilbake, er nå en
sykdom som regnes for utryddet, bl.a. gjennom vaksinasjon.
Her er en "Kokoppe-Indpodnings-Attest", utstedt av
sognepresten i Mandal i 1855.

De mange redselshistorier til tross - så er det sosiale
og kulturelle liv til sjøs et speil av tilværelsen på land. I
visse fall synes utviklingen å henge etter. Skipene
seiler mellom land og kontinenter på varierende
sosiale og kulturelle nivå. Normer vil i noen grad
justeres fra havn til havn. Likevel er norsk skipsfart en
frukt av norsk samfunn.
Figur 8 Tato-Jack i Nyhavn hadde yrkesbrødre i de fleste
større havnebyer. Motivkretsen var nokså ensartet fra havn til
havn. (Norsk Sjøfartsmuseum)

Det er videre kjent at både tuberkulose (ved hoste) og
hudtuberkulose, lepra og gulsott er overført ved
tatovering.
Mindre kjent er kanskje de allergier som fargestoffene
i tatoveringer kan fremkalle - ofte lang tid (40 år er
nevnt) etter at tatoveringen er foretatt.
Poul Unna 1930, beskriver en eksem tilsvarende de
cinnoberfargede områdene i en tatovering. Krom i
fargestoffet har gitt eksem i grønne områder.

Tendenser til en sosial utvikling i mer human retning
kunne spores i sjømannslovgivningen fra 1890-årene,
men da som et etterslep på en utvikling som ellers i
Nord-Europa var kommet lengre. England hadde en
fanebærer for bedring av sjøfolkenes kår i Samuel
Plimsoll. Bakgrunnen for søkelyset på handelsflåten
var dyster.
Samlet mistet Norge i 10-året 1890-1900 ca. 3600
sjøfolk, omtrent like mange som under siste krig.
Havarier som følge av en nedslitt og gammel tonnasje
fikk ta sin del av skylden. Store innhogg gjorde også
beri-berien, som i noen grad skyldtes det som i tiden
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ble sett på som en forbedring: hvitt (men bvitaminfattig) brød og preserver.

marinegaster oss til dem i dag — nå 25 år
etter — med et problem, er de like
hjelpsomme og forekommende som da vi kom
til dem som unge marinegaster under krigen.
Fremdeles den samme gode ånd og
hjelpsomhet, og det sterke vennskap som
knytter oss alle sammen. Vi som har sett
døden i øynene for vår felles sak, et fritt
Norge.”

Gulfeberepidemiene på Brasil la mange skuter
folketomme slik at nytt mannskap måtte sendes fra
Norge for å seile skuta hjem.
En norsk skipsfører berettet fra Santos:
«De som døde på hospitalet ble straks bragt
til likhuset, og man fortalte at dette ofte
hendte før livet var utslukket. En norsk
tømmermann ble om formiddagen av sin
kaptein bragt til hospitalet, og da kapteinen
om ettermiddagen kom dit, svarte man at
tømmermannen var død og båret inn i
likhuset. Da ingen hadde adgang til huset
uten hospitalets folk, tiltvang kapteinen seg
adgang, og da han hadde ropt flere ganger på
tømmermannen, fikk han svar igjen. Mannen
sto det over og kom senere ombord på sitt
fartøy, ble det fortalt.»
Når utviklingen i disse årene gikk videre i retning av
det bedre, skyldtes det ikke minst en rekke legers
innsats. Og fremskritt i medisinsk forskning. Norsk
skipsknyttes til norsk sosialmedisinsk historie og blir et
omfattende emne i et fasettert og høytstående
samfunn. Emnet blir dermed også for omfattende for
en legmann.3

Til eftertanke
I denne spalten trekker vi frem treffende sitater.

Veteraner
“K.M.S. «Stord» hadde ord på seg under
krigen for å være et lykkeskip. «Stord» holdt
ved til krigens slutt. Vi ombord i den båten fra
sjefen og nedover, kan trygt si, at så stor en
lykke har få skip hatt. Jeg vil bemerke
«Stord’s» ledelse med Skule Storheil i spissen.
Med den dyktighet de utviste som
marineoffiserer var «Stord’s» skjebne i de
beste hender. De var ikke bare gode offiserer,
— de var like gode mennesker. Henvender vi
3
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Dr. Joachim Benske. Fastlege og
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Senteret er vårt nasjonale faglige fyrtårn og er efter 12
år godt forankret på Haukeland Universitetssykehus.
Alf Magne Horneland har ledet senteret fra
begynnelsen. Alf Magne går av for aldersgrensen til
høsten og prosessen med å tilsette hans efterfølger er
i prosess.

Nettsted

Snart 50 åring

På nettstedet - www.nfmm.no - kan alle medlemmer
oppdatere sine personalia og kontaktopplysninger.
Vennligst hold dine kontaktopplysninger oppdaterte.

Foreningen fyller 50 år den 9. mars 2019. Vi planlegger
et jubileumsskrift med fokus på utviklingen av maritim
medisin i femti år og vi vil ha en velfortjent fest. Styret
har nedsatt en jubileumskomite som består av
presidenten, Alf Magne Horneland og Eilif Dahl. Har du
innspill og ideer eller gode historier som bør være med
i jubileumsskriftet, send snarest en epost til lederen av
jubileumskomiteen, jan@sommerfelt-pettersen.no

Presidenten sender ut elektroniske meddelelser til
medlemmer og interesserte fra tid til annen. Vil du stå
på listen er skjer påmelding på nettsiden.

Maritime gaver
Foreningen har fått laget både kaffekrus,
mansjettknapper, slipsnål og pin med foreningens
logo. Fine til eget bruk og fine til presanger. Bestilles
på vårt nettsted http://www.nfmm.no

Presidentens
bakside
I denne spalten vil presidenten dele sine
baksidetanker med leserne.

Fagseminar til høsten
Vår årlige faglige oppdatering for sjømannsleger,
medlemmer og alle andre interesserte skjer på
Kielfergen fra den 19 til den 21 oktober 2018. Første
invitasjon er sendt ut. Se mer på vår nettside.

NIVA kurs
Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin arranger et
kurs i Danmark i samarbeide med Nordic Institute for
Advanced Training in Occupational Health (NIVA) og
Seahealth4 fra 30 Oktober til 1 november 2018. Se mer
her.5 En ide å være med på kurset?
Flere medlemmer og flere innlegg til DoCumentum
Navale ønskes. Send meg en epost. God sommer!

International
President
Jan Sommerfelt-Pettersen
jan@sommerfelt-pettersen.no

Maritime
Health
Er det eneste fagfellevurderte og indekserte
internasjonale fagtidsskrift i maritim medisin. Maritim
medisin er i sin natur internasjonale. VI ahr derfor
etablert en stiftelse for å sikre dette vikteige vertøy for
sjøfolks helse.
4

https://shw.dk/home

5

https://niva.org/course/managing-medical-emergencies-sea-risksresponses/
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