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Forsidebildet: Lungetuberkulose, små fortetninger venstre lungetopp funnet ved pålagt kontroll av 
utlending. Foto Aksel Ongre. 
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1 Innledning 
Da vi til norske skip rekrutterer mannskaper fra 
land med høy forekomst av tuberkulose, vil vi 
fra et sjøfartsmedisinsk synspunkt minne om 
sykdommens eksistens, betydningen av 
forebyggende tiltak og det regelverk vi har i 
den forbindelse. Etter en generell orientering 
om tuberkulose hentet fra flere kilder, blant 
disse Folkehelseinstituttets nettsider (1), vil vi 
omtale sykdommens opptreden blant sjøfolk i 
vår handelsflåte og marine før, under og like 
etter andre verdenskrig. Til slutt kommer vi inn 
på dagens tuberkulosesituasjon.   

Tuberkulose var i vårt land i begynnelsen av 
1900-tallet den viktigste dødsårsaken. 
Lungetuberkulosen tok da årlig omkring 5000 
liv i en befolkning på 2,2 millioner og rundt 60 
% av de døde var under 30 år (2,3). Hundre år 
senere er den en sjeldenhet, men økende på 
grunn av innvandrere som bringer sykdommen 
med seg. Blant personer som er født i Norge er 
hyppigheten imidlertid avtagende. Sykdommen 
forekommer hos disse hovedsakelig blant 
eldre, med medianalder 74 år, og i form av 
aktivering av latent tuberkulose der 
smittetidspunktet kan ligge langt tilbake i tid. 
Insidensraten (antall tilfeller per 100 000 
personer) for meldte tilfeller med tuberkulose 
var i 2007 totalt 6,5. For norskfødte var den 
bare 1,5 mens den for utenlandsk fødte var 
54,6 (3).  

I 1966 sa Alexander Tuxen (1897- 1980) i et 
foredrag (4): ”En vakker dag kommer 
folkemassene, folkehavene i bevegelse, og de 
har tuberkulosen med seg. En vakker dag, på 
en eller annen måte kommer tuberkelbasillen 
igjen hvis vi ikke passer på den.”  

2 Tuberkulose  
Tuberkulose er en smittsom infeksjonssykdom 
som forårsakes av tuberkulosebakterien, 
Mycobacterium tuberculosis. Den kalles også 
tuberkelbakterien eller tuberkelbasillen, og vi 
får den oftest i oss gjennom luftveiene ved 
innåndning. Med tuberkulose mener vi oftest 
lungetuberkulose som er den hyppigste 
formen. Fra lungene kan sykdommen spre seg 
til andre organer som lymfeknuter, nyrer, 
genitalia, ben og ledd, hjernehinner og hjerne. 
Tuberkulose går også under navnene tæring, 
svindsott og den hvite pest. Tuberkulose 
forekommer også hos forskjellige dyrearter. 
Kvegtuberkulosen som forårsakes av 
Mycobacterium bovis, kan smitte gjennom 
melk og forårsake tuberkulose, oftest i nedre 
del av tynntarmen med spredning derfra. 

Denne sykdomsformen kan vi i praksis se bort 
fra i vårt land.  

2.1 Årsak og smitteveier   
Når vi nyser, hoster, snakker, ler eller synger, 
spres det mikroskopiske dråpekjerner som kan 
sveve i luften i lang tid. Dråpekjernene fra en 
tuberkuløs person kan inneholde bakterien. 
Støv som virvles opp, for eksempel fra 
inntørket oppspytt, kan også inneholde 
bakterien og bli svevende. Om man blir smittet, 
avhenger av en rekke faktorer som varigheten 
av tiden man puster i luft med bakterier og 
konsentrasjonen av bakterier i luften, noe som 
igjen er avhengig av romstørrelse, ventilasjon 
og rengjøring. Som regel er det bare 
nærkontakter som smittes. 

2.2 Etter smitte   
Er man blitt smittet, danner kroppen antistoffer 
mot tuberkelbasillen. Disse påvises ved 
tuberkulinprøve der et ekstrakt av 
tuberkelbasiller påføres et risp i huden 
(pirquet-prøve) eller injiseres i overhuden 
(mantoux-prøve som nå brukes i Norge). Det 
kan ta et par måneder før nok antistoffer er 
dannet til å kunne påvises. En positiv reaksjon 
påvises i form av rødhet og hevelse på 
applikasjonsstedet i huden. En positiv prøve 
betyr at man enten er blitt smittet eller 
vaksinert, men reaksjonen etter smitte er som 
regel mye sterkere enn etter vaksinasjon. 
Nokså nytt er påvisning av tuberkulose ved 
spesielle blodprøver som kan tenkes å erstatte 
hudprøvene i fremtiden. 

Et av 10 smittede individer utvikler 
symptomgivende tuberkulose. Hos de øvrige 
vil immunforsvaret så å si kapsle inn 
bakteriene. Tuberkulinprøven er da positiv, 
men man er ellers symptomfri. Tidligere kaltes 
man da omslager mens vi i dag sier at man har 
latent tuberkulose. Antistoffene som er utviklet, 
gir betydelig immunitet ved eventuell ny smitte. 
Men de innkapslete bakteriene har en meget 
motstandsdyktig, beskyttende kappe som gjør 
at de kan holde seg i dvale i årevis. Latent 
tuberkulose er ikke smittsom, men hvis 
immunforsvaret senere blir svekket, kan 
bakteriene aktiveres og føre til 
symptomgivende, smittsom sykdom.  

2.3 Symptomer  
Symptomene er snikende, men ved 
ubehandlet lungetuberkulose vil det etter hvert 
komme hoste, oppspytt, lavgradig feber, 
nattesvette og vekttap. Man blir blek og 
avkreftet. Herav navnet den hvite pest. I det 
infiserte lungevevet vil det etter hvert komme 
henfall med dannelse av puss- og 
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bakterieholdige hulrom, kaverner, som 
kommuniserer med luftrørsgrener. Bakteriene 
får da åpen vei til omgivelsene. Sikker 
diagnose stilles ved påvisning av basillen. 
Andre diagnostiske undersøkelser omtales i 
senere avsnitt om tuberkuloseforskrifter. 
Symptomer på sykdommen i andre organer 
kommer vi ikke inn på. 

2.4 Litt tuberkulosehistorie 
Sykdommen har forkommet hos mennesket fra 
førhistorisk tid. Til det amerikanske kontinentet 
antar man at sykdommen kom med 
immigranter fra Asia for minst 10 000 år siden. 
Den forekom sannsynligvis bare i små og 
spredte sosiale grupper i flere tusen år, men 
for 1 500 år siden fikk den epidemiske 
proporsjoner i Andesregionen i Sør-Amerika og 
spredte seg sakte nordover. Men epidemien 
avtok i god tid før den europeiske 
koloniseringen, slik at immuniteten i 
befolkningen var blitt liten og mottageligheten 
stor da kolonistene reintroduserte sykdommen 
som kom til å herje (5). 

Sykdommen har gått i bølger. I Europa startet 
det på 1700-tallet en svær tuberkuloseepidemi 
som toppet seg utover 1800 tallet, til forskjellig 
tid i forskjellige land. Deretter avtok den. En 
viktig årsak til epidemien var industrialiseringen 
med ledsagende urbanisering. Man bodde tett 
under dårlige hygieniske forhold med 
mangelfull ernæring, ofte i stor fattigdom (6). 

Industrialiseringen i Norge kom noe senere 
enn ellers i Europa, men skjøt for alvor fart 
omkring 1900. Selv om tuberkulose forekom i 
alle samfunnslag, var det fattigfolks sykdom, 
forbundet med redsel og skam og 
stigmatiserende fattighjelp (7). Forøvrig viser vi 
til Kjell Bjartveits omfattende beskrivelse av 
sykdommens historie i Norge (8).    

2.5 Noen milepæler 
For et par hundre år siden trodde mange at 
tuberkulose var arvelig, men etter hvert ble det 
klart at den var smittsom. Beviset kom i 1865 
da den franske patologen Jean Antoine 
Villemin (1827-92) klarte å overføre 
sykdommen fra mennesket til dyr og mellom 
dyr. I 1882 fant den tyske legen Robert Koch 
(1843-1910) bacillen og utviklet metoder til å 
påvise  

2.5.1 Vaksinasjon 
På 1920-tallet kom BCG-vaksinasjonen, 
oppkalt etter Albert Calmette (1863-1933) og 
Camille Guérin (1872-1961). I denne 
forbindelse må vi minne om innsatsen av de 
norske legene Olaf Scheel (1875-1942) og 

Johannes Heimbeck (1892-1976). Mens 
Calmette hadde gitt vaksinen per os til nyfødte, 
var Heimbeck og Scheel banebrytende ved at 
de gav vaksinen ved injeksjon og til voksne. 
De kunne i sine prosjekter vise til en 
vaksinasjonseffekt på ca. 80 % og deres 
innsats fikk storbetydning for bruk av BCG-
vaksinen også i andre land (9). 

2.5.2 Røntgenundersøkelse  
I 1895 oppdaget Wilhelm Konrad Röntgen 
(1845-1923) strålene som fikk navn etter ham 
og som senere muliggjorde påvisning av 
sykdommen ved røntgenundersøkelse.  

På slutten av 1930-tallet lyktes det 
brasilianeren Manoel de Abreu (1892-1962) å 
lage et skjermbildapparat til lungefotografering. 
Det muliggjorde oppdagelse av tuberkulose 
ved masseundersøkelser av befolkningen på 
kort tid og til lav kostnad (10). Det første 
norske apparatet ble antagelig innkjøpt av 
Marinens sanitet like før utbruddet av annen 
verdenskrig (10, 11).  

2.5.3 Behandling 
Før man fikk spesifikke antituberkuløse 
kjemoterapeutika bestod behandlingen i kurer i 
sanatorier der man la vekt på godt kosthold og 
opphold i sol og frisk luft. Den såkalte 
sanatoriebevegelsen startet etter at den tyske 
legen Hermann Brehmer (1826-89) opprettet 
det første sanatoriet i 1854 i Görbershof i 
Tyskland (12). Den spredte seg i Europa og til 
USA.  I staten New York ble det opprettet flere 
sanatorier, først ved Saranac Lake, der flere 
norske sjøfolk ble behandlet under andre 
verdenskrig.  

Kuropphold kan ha sikret adekvat vitamin-D-
nivå som har betydning for immunforsvarets 
respons ved tuberkulose, spesielt den 
immuncellen som kalles macrofag (13). Ellers 
brukte man kirurgiske metoder som 
pneumothorax (”blåsing”), der man innførte luft 
i brysthulen, thoracoplastikk der man fjernet 5 
– 7 ribben, eventuelt supplert med phrenicus-
exairese, kutting av nerven til mellomgulvet. 
Inngrepene fikk den syke lungen til å falle 
sammen og være ute av funksjon, noe som 
fremmet spontan helbredelse. Det kunne også 
være nødvendig å tappe pussansamlinger fra 
brysthulen og ”brenne” sammenvoksninger i 
brysthulen som hindret lungen å falle sammen. 

I 1943 ble det første effektive medikamentet, 
streptomycin, brukt med suksess på 
forsøksdyr, og i november 1944 ble midlet for 
første gang brukt med hell på en kritisk syk 
pasient (14). Medikamentet hadde imidlertid 
bivirkninger, spesielt i indre øre, og etter hvert 
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utviklet tuberkelbacillen resistens. Men nye 
medikamenter ble utviklet. I 1949 kom p-
aminosalisylsyre og i 1952 isoniazid. 
Kombinasjonsbehandling med de tre 
medikamentene viste seg å være effektivt for å 
unngå utvikling av den resistens som oppsto 
ved monoterapi. Men resistensutvikling ble 
likevel et problem som har ført til utvikling av 
en rekke antituberkuløse medikamenter. 

 
 
 

2.6 Sykdommens tilbakegang 
Tuberkuloseepidemien begynte å gå tilbake i 
vår del av verden før vi fikk effektive 
medikamenter. Årsakene var mange: bedring 
av boforholdene, bedret ernæring, forståelse 
av sykdommens smittsomme karakter, 
isolasjon av smittebærere, 
tuberkulinundersøkelser og 
skjermbildefotografering av befolkningen for å 
oppspore tuberkulose, og forebygging ved å 
vaksinere tuberkulin negative. For å 
gjennomføre tiltak fikk vi i vårt land et effektivt 
lovverk som omtales senere. 

3 Sjøfolk og tuberkulose  

3.1 Perioden 1900-1940 

3.1.1 Handelsflåten 
Kommandørkaptein Harald Engelsen (1883-
1954), som i 1936 fikk St. Olavs orden for sin 
innsats for sjøfolks hygiene og i 1937 ble sjef 
for Marinens sanitet, interesserte seg også for 
sjøfolk og tuberkulose (15, 16). Han skriver at 
det fra alle hold var erkjent at lungetuberkulose 
hadde stor utbredelse i de maritime lands 
handelsflåter, men at det ikke forelå noen 
statistikk om forekomsten i handelsmarinen. 
På anmodning fikk han opplyst fra Statistisk 
Centralbyrå at det i årene 1919-1922 var 558 
sjømenn som døde av tuberkulose mens 401 
druknet. Når det gjelder årsaker til den store 
forekomsten, anfører han at selv om 
sjømannsstanden rekruttertes fra alle 
samfunnslag, kom mange fra fattige, 
tuberkulosebefengte hjem, at 
legeundersøkelse før embarkering var 
mangelfull og at forholdene om bord var preget 
av trangboddhet, dårlig ventilasjon og 
bekymringsfullt daglig renhold inkludert 
oppvasken. Men når så mange døde, hvor 
mange var da syke, hvor mange var smittet og 

Figur 1 Skjermbilledeundersøkelse, Travistok House, London ca 1942 (81) 
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hvor mange gikk tilsynelatende friske i land for 
så å dø hjemme? 

       
 
 

I 1942 ble det publisert en artikkel om 
tuberkulose blant britiske sjømenn på grunnlag 
av statistikk fra 1920-30 årene. Man 
undersøkte da dødsårsaker hos sjømenn som 
seilte og det første året etter at de uansett 
årsak hadde gått i land. Det viste seg å være 
en klar overdødelighet av tuberkulose hos 
sjøfolk i alderen 20-65 år når man 
sammenlignet med andre yrker (17).  

Trange boforhold om bord har Nordahl Grieg 
(1902-1943) skildret i romanen ”Skibet gaar 
videre” fra 1924 der vi i begynnelsen følger 
Benjamin når han embarkerer og går inn i 
ruffen. Boken som skildrer livet om bord på en 
datidens moderne lastebåt, falt mange tungt 
for brystet. I pressen kunne man i 1925 lese 
(18): ”I enkelte sjøfartskretser blev der reist en 
voldsom aktion mot den unge, dristige dikter 

og der hviskedes endog noget om, at der, 
skulde aapnes retssak mot ham for injurier mot 
den norske sjøfartsnæring.” Det ble bare med 
hviskingen. 

Men en av sjømannsmisjonens representanter 
som besøkte mange skip, har også skildret 
ruffen, i 1926 (19): ”Forut i en trang langaktig 
ruff, større eller mindre, efter skibets størrelse. 
Her i halvmørket skal en 10-12 mand eller flere 
opholde sig, her skal man spise, sove, røke 
spytte! (…) Hvordan blir det så med 
rengjøringen av en saan ruff? Ja, er de saa 
heldige at ha en god styrmand som ser efter 

litt, eller nogen av mandskapet har en utpreget 
renslighetssans, saa kan det bli saa 
nogenlunde med rengjøringen, (…). Naar saa 
en av mandskabet blir bragt i land av (…) f. 
eks. tuberkulose (…) er det et stort spørsmaal 
om ruffen i saadanne tilfælder blir ordentlig 
desinficert og vedkommendes sengklæder 
ødelagt.”  

3.1.1.1 Sjøfolk og lovpålagt helseattest 
Elisabeth Solvang Koren kommer i sin 
doktorgradsavhandling om helsefremmende 
arbeid overfor norske sjøfolk i utenriksfart i 
perioden 1890-1940 også inn på mye av 
lovverket (20). I 1900 fikk Norge som det første 
land i verden en egen tuberkuloselov etter at 
Klaus Hansen (1844-1914) (21) og Michael 
Holmboe (1852-1918) (22) hadde utarbeidet et 
lovforslag (8). Formålet med loven var å verne 
de friske mot de syke, sikre pleie av de syke 
og å bygge tæringshospitaler. De som laget 

forslaget til tuberkuloseloven var klar over at 
trangboddheten til sjøs hadde betydning for 
spredning av smitte. Dette kom til uttrykk ved 
at Kongen etter § 11 kunne gi forskrift om 
skipslugarer som et ledd i 
sykdomsbekjempelsen. Men først i 1916 ble 
det gjort vedtak om tomannslugarer på 
dampskip over 1000 registertonn og 
firemannslugarer på store seilskip. På mindre 
fartøyer ble det fortsatt trangt. 

Figur 2 Avregningsbok er omtalt i ”Sjømandslov av 16. februar 1923, 2det kapitel Mandskapets 
tjenesteavtale, 1. Forhyringen, § 11”, der det i paragrafens punkt 6 står: Avregningsboken skal 

indeholde det ene eksemplar av hyrekontrakten og et av vedkommende departement departement 
fastsatt utdrag av de bestemmelser i lover og reglementer, som har særlig interesse for sjømanden. 
I avregningsboken skal der gjøres anførsel om tiden for sjømandens tiltrædelse og fratrædelse, om 

oppsigelse av tjenesteavtalen og om dagen for opsigelsen. Videre indføres efter hvert det som 
utbetales paa hyren. 

Sjøfolk var den første yrkesgruppen i vårt land 
som ved lov ble avkrevet helseattest for å få 
arbeid. Det skjedde i da vi i 1903 fikk 
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sjødyktighetsloven, i kraft fra 1906. Ved 
mønstring i Norge skulle det fremlegges 
legeattest utstedt i løpet av det siste året, 
Attesten skulle blant annet dokumentere at 
man ikke hadde smittsom sykdom, innbefattet 
tuberkulose i en form som medførte 
overførelse til andre. Imidlertid var det ikke 
sjømannens ve og vel man hadde i tankene, 
men at sykdommen kunne medføre redusert 
operativ kapasitet som kunne gå ut over 
skipets sjødyktighet. Men i 1910 minsket man 
kravet. Legeundersøkelse ble da bare krevet 
ved mønstring i Norge til utenomeuropeisk fart. 
Ved påmønstring utenfor Norge var det nok at 
sjømannen selv erklærte at han ikke hadde 
noen smittsom sykdom innbefattet tuberkulose. 
(Lov om statskontrol med skibes sjødyktighet 
av 9de juni 1903 med tilleggslov av 18de 
desember 1909. Illustrasjon.) Etter § 28 i 
sjømannsloven av 16de februar 1923 hadde 
en sjømann som ved fratredelse var syk eller 
kommet til skade, rett til sykepleie for rederens 
regning i inntil seks uker, men inntil 12 uker 
hvis han var norsk og ble forpleiet utenfor riket. 
Men ved tuberkulose tok staten utgiftene. Sitat 
fra paragrafens siste ledd: ”Avmønstres en 
sjømand, som lider av tuberkulose i smittsom 
form, overtar statskassen de utgifter til 
sykepleie og hjemsendelse, som efter andet 
led skulle paahvile rederen.” At staten overtok 
utgiftene ved tuberkulose, kan neppe ha 
stimulert rederne til innsats i 
tuberkulosebekjempelsen. 

I 1935 fikk vi en tilleggslov til 
sjødyktighetsloven som endret noe påkravet til 
legeundersøkelse. Ved påmønstring i havner i 
Europa, USA og Canada skulle det godtgjøres 
med attest fra eksaminert lege at man ikke led 
av ondartet smittsom sykdom innbefattet 
tuberkulose som kunne overføres til andre. 
Legeattesten skulle være utferdiget i løpet av 
de siste 14 dagene. Det ble imidlertid ikke 
spesifisert hvilke undersøkelser som skulle 
foretas for å diagnostisere smittsom 
tuberkulose. Det var opp til legen å avgjøre 
hva som var nødvendig. 

Men ved påmønstring utenfor de nevnte 
områdene ble det fortsatt bare krevet 
egenerklæring av sjømannen om at han, så 
vidt det var ham bekjent, ikke led av smittsom 
sykdom som nevnt.  

I 1938 fikk vi Skuld-systemet som var satt i 
verk av forsikringsselskapet Skuld som 
forsikret norske skip. Selskapet krevde grundig 
legeundersøkelse av dem som mønstret på 
norske skip som selskapet forsikret, etter 
nærmere angitte krav til undersøkelsen. 
Hensikten var å hindre at sjøfolk som ikke var 

sterke og sunne fikk reise til sjøs og komme til 
å påføre forsikringsselskapet utgifter (23). 
Først i januar 1940 kom det offentlig 
bestemmelse som eksplisitt krevde 
tuberkulinprøve (pirquet) og 
røntgenundersøkelse av lungene hvis 
tuberkulinprøven var positiv.  

3.1.2 Marinen   
En særlig disponerende faktor for 
smittespredning i marinen er trangboddheten, 
spesielt for de menige om bord. I ”Sykestatistik 
for Marinens fartøier for 1914, 1915, 1916” 
omtaler Marinens sjeflege, Carl Manthey 
(1869-1933) (24), spesielt forekomsten av 
lungetuberkulose. Gjennomsnittlig hyppighet 
for nevnte år var 5,7 ‰. Dette var omtrent som 
i Kristiania (Oslo) der hyppigheten var 5,8 ‰ 
for aldersklassen 21-30 år i årene 1911-15. 
Men i den britiske marinen var hyppigheten 
bare 1,8 ‰ i 1912 og 1,4 ‰ i 1913. Og i den 
tyske marinen var hyppigheten omkring 2 ‰ 
på den tiden. Han skrev at det var mer 
tuberkulose i vår marine enn man burde vente, 
og at forholdet krevde myndighetenes og 
marinelegenes aktpågivenhet. Spesielt 
påpekte han at innkvarteringsforhold for 
nyinnkalte mannskaper om bord i losjiskipet 
”Kong Sverre ” ikke var som de burde være. 
”Som det nu er, bringer den høie sykelighet av 
akute respirasjonssygdomme derombord 
sikkerlig i adskillige tilfælde latente 
tuberkuloser til at blusse op” (25).  

I følge sykestatistikken for 1920 var det 20 
sikre tilfeller av lungetuberkulose på alle 
Marinens fartøyer. Utregnet i promille av 
besetningen ble det 29,5. I 1919 var 
forekomsten 14,4 ‰ mens gjennomsnittet for 
de fem forutgående år hadde vært 8 ‰. Da var 
flere årganger av mobiliserte blitt innkalt i 
forbindelse med nøytralitetsvernet under første 
verdenskrig. Den store økningen i 1919 og 
1920 antok han var en følge av 
influensaepidemien, spanskesyken, som herjet 
i 1918-1919 (26). Det var på den tiden en 
erfaring at influensa hadde en uheldig 
innvirkning på tuberkulose, dels ved å aktivere 
en latent tuberkulose, dels ved å forverre en 
manifest (27). 

Svenn-Erik Mamelund har i sin 
hovedfagsoppgave om spanskesyken i Norge 
et eget kapitel om sykdommens opptreden i 
forsvaret, der den herjet verst når den brøt ut 
på marinens fartøyer (28). Under epidemiens 
første bølge sommeren 1918 ble det fra P/S 
(panserskipet) ”Eidsvold” meldt 200 tilfeller i en 
styrke på 270, fra P/S ”Norge” 75 de to første 
dagene etter utbruddet, og fra P/S 
”Tordenskjold” ble det rapportert at influensaen 
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”herjet stygt”. Men det var ingen dødsfall på 
panserskipene. Annerledes var det under 
epidemiens høstbølge. Da hadde man på 
losjiskipene ”Kong Sverre” og ”Desideria” i 
Horten 158 syke med 42 døde i en styrke på 
600 mann. De mange dødsfallene under 
høstbølgen i forhold til sommerbølgen mener 
man kan forklares ved at viruset muterte, 
kanskje ved en genetisk rekombinasjon med 
svineinfluensa. Mamelund nevner også 
senvirkninger med blant annet aktivering av 
latent tuberkulose. 

Høsten 1920 tok Forsvarsdepartementet opp 
spørsmålet om hensiktsmessigheten av å la 
alle nyinnkalte mannskaper undersøkes av 
spesialist i lungetuberkulose. I 1920 ble det 
innført spesialundersøkelser i både hær og 
marine av alle rekrutter for å hindre at 
tuberkuløse ble tatt inn til tjeneste. 
Undersøkende lege hadde da anledning til å 
benytte de hjelpemidler som ble funnet 
nødvendig for å sikre diagnosen (29). Fra 1922 
ble alle rekruttene i Horten røntgengjennomlyst 
hvis de hadde suspekte fysikalske funn eller 

Figur 3 En norsk gast på vei inn på det norske legekontoret i Brooklyn. Under krigen opprettet 
eksilregjeringen en rekke norske sjømannslegekontorer på begge sider av Atlanteren. De skulle 

forebygge og behandle sykdom blant sjøfolk, og inspisere norske 
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anamnestisk indikasjon. De ble eventuelt 
innlagt i Marinens sykehus på Karljohansvern 
og ”injicert med Kochs tuberculinum vetus i 
stigende doser”, i følge sykestatistikken for 
Marinen. I 1935 var styrken liten med 331 
mann om bord og 596 på land med. 
Hyppigheten av lungetuberkulose var da 3,0 ‰ 
om bord, mens det ikke ble meldt noen tilfeller 
på land. Samme år var forekomsten av 
lungetuberkulose i hele befolkningen 1,76 ‰ 
(30).  

Marinen anskaffet landets sannsynligvis første 
skjermbildeapparat like før invasjonen av 
Norge. I januar 1940 skrev sjeflege Harald 
Engelsen en anbefaling i forbindelse med at 
Bergen helseråd skulle kjøpe apparat (10): 
”Det har forbauset mig hvor serien av billeder 
er ensartet og god. Skjermbillede-
fotograferingsapparatet betyr en revolusjon i 
undersøkelsesmetoden av lungene, fordi vi på 
denne måte så å si kan kartlegge 
tuberkulosens utbredelse i hele befolkningen.” 
I hvilken grad apparatet kom til nytte har vi ikke 
funnet opplysninger. Men det er tydelig at 
oppdagelse av tuberkulose ble høyt prioritert i 
Marinens sanitet. 

3.2 Andre verdenskrig 

3.2.1 Handelsflåten  

3.2.1.1 Uteflåten 
Omtrent 30 000 sjøfolk på 1 000 skip i alliert 
tjeneste, med 3000 falne og tap av halve 
flåten, var et betydelig bidrag til krigsinnsatsen. 
Men i tillegg til krigens påkjenninger hadde 
sjøfolkene også helseproblemer. Til de største 
problemene hørte tuberkulose skriver Guri 
Hjeltnes, men hun oppgir ingen tall om 
hyppigheten (31). En av årsakene til høy 
forekomst var trolig mangelfull undersøkelse 
før embarkering, dertil kan krigspåkjenningene 
både fysisk og mentalt ha svekket 
immunforsvaret og dermed reaktivert latent 
tuberkulose. Etter hvert ble det også noe 
trangboddhet på grunn av besetningsøkning 
da man fikk skyttere om bord. Noen tilfeller kan 
ha vært pådratt i land. 

En av beretningene fra krigstiden er historien 
om S/S ”Ravnefjell” skrevet av kaptein Peder 
Kr. Nilsen som under krigen var styrmann om 
bord (32). Om tredjestyrmannen forteller han, 
like etter fredsslutningen: ”Krigen har fart ille 
med ham. Han er stadig blitt tynnere, og i den 
senere tid har han bare med store 
anstrengelser klart å ta seg opp leideren til 
broen. (…) Da han senere blir tatt i land i New 
York, konstaterer legene tuberkulose.”  

Det ble under krigen opprettet flere norske 
legekontor, med navnet Norwegian Public 
Health Service, fem i Storbritannia, et i New 
York, et i Halifax og et i Bombay. I USA samlet 
man tuberkuløse norske sjøfolk i flere 
institusjoner i staten New York (31). I 
Storbritannia fikk norske myndigheter mot 
slutten av 1941 leie en del av Craiglockhart 
som var et sykehjem for gamle i Edinburgh, og 
opprettet og utrustet der et sykehus med 145 
senger og norsk stab. Nordmenn som fikk 
tuberkulose i Storbritannia ble sendt dit (33). 

Den norske regjeringen i London påla 
arbeidsplikt for norske menn over 16 år 
gjennom en anordning av 12. desember 1941. 
Hensikten var å kontrollere norske 
statsborgere og få dem ut i krigstjeneste i de 
væpnete styrker eller handelsflåten (34). For 
sjøfolk ble det fra 5.2. 1943 opprettet en 
poolordning der sjømannen måtte registrere 
seg og stå til tjeneste. Man pliktet å melde seg 
til poolen for forhyring, for eksempel etter ferie 
eller forlis. Til gjengjeld fikk man 
oppholdsgodtgjørelse og ventehyre for den 
tiden man var i land. En absolutt forutsetning 
for å bli opptatt i poolen med fulle rettigheter 
var at sjømannen var fullt arbeidsdyktig og 
kunne fremlegge attest for dette (forskrift til 
kongelig resolusjon av 5.2. 1943). Ved opptak i 
poolen måtte man gjennomgå vanlig 
legeundersøkelse, tuberkulinprøve og om 
nødvendig røntgenundersøkelse av lungene. 
Gjennom denne ordningen ble det fanget opp 
mange tilfeller av tuberkulose. Opptak i poolen 
ble ikke stoppet før 15.1. 1947, ved kongelig 
resolusjon av 3.1. 1947 (35). 

 

Hvor mange av uteseilerne som fikk 
tuberkulose vet vi ikke. Hans Gabriel Dedichen 
(1901-81) som dro til Storbritannia i februar 
1941 ledet Craiglockhart-sykehuset fra januar 
1942. De tre og et halvt år sykehuset var i drift 
var 23 % av innleggelsene på grunn av 
tuberkulose, i alt 988 (33). I Riksarkivet har vi i 
imidlertid bare funnet tilnærmet 550 
tuberkulosekort i sykehusets arkivmateriale 
(36). Det er usikkerhet om alle kortene gjelder 
pasienter som ble behandlet i sykehuset, da 
noen få kan være melding om pasienter 
behandlet annet sted. Av kortene synes 149 å 
gjelde sjøfolk i handelsflåten mens 144 er fra 
Marinen.  

I medisinaldirektoratets tuberkulosearkiv fra 
London mangler alle journaler for pasienter 
med etternavn som begynner med bokstavene 
fra A til og med G (37). Da man ved 
fredsslutningen skulle sende hjem de 
tuberkuløse meldte Tuberkuloseinspektøren 
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1.6. 1945 at det i UK var 15 intraktable, 75 
sanatoriepasienter, 25 rekonvalesenter og 75 
ambulante hvorav flere med pneumothoraks, i 
alt 190. Av disse var 31 bårepasienter, og 70 
bacillebærere (37). Hvor mange som var 
sjøfolk fremgår ikke, heller ikke hvor mange 
som var helbredet, men ikke i arbeid.  

Fra helsedirektørens kontor i Washington ble 
det da krigen sluttet gitt en oversikt over antall 
tuberkuløse i USA, som i hovedsak var sjøfolk. 
Det var 23 intraktable, 77 som trengte aktiv 
behandling, 22 var rekonvalesenstrengende, 
142 var ikke anstalttrengende (herav kunne 
136 begynne i arbeid) og 107 seilte til sjøs, til 
sammen 271. I Canada var det 15 med behov 
for hjemreise (38). Skal man få full oversikt når 
det gjelder forekomsten av tuberkulose blant 
sjøfolk i handelsflåten, må man søke i flere 
arkiver enn vi har gjort, blant andre etter 
handelsdepartementet og Rikstrygdeverket. I 
hvilken grad det var tuberkuløse sjømenn som 
døde ved forlis eller i fangenskap vil man i alle 
fall ikke få vite. Men etter krigen antok man at 
500 tuberkuløse sjøfolk fra handelsflåten og 
Marinen kunne ha behov for yrkesmessig 
rehabilitering etter hjemkomsten (39). Tallet 
var neppe ”tatt ut av luften”. 

3.2.2 Hjemmeflåten  
Til hjemmeflåten hørte de skip som seilte på 
norskekysten og utenriks til Tyskland og 
tyskokkuperte områder. Også denne farten var 
farefull med flyangrep og torpederinger. Ved 
krigsforlis omkom 626 sjøfolk og 432 
passasjerer (34, pp. 314-347). Hjemmeflåten 
var en utsatt arbeidsplass (40). Farefull seilas, 
dårlige hyrer, elendig kost og følelsene av å 
være i klemme mellom venn og fiende var 
faktorer som bidro til mannskapsmangel. 
Rømminger var vanlig og tvangsmønstring 
forekom. Mot denne bakgrunn må en anta at 
legeundersøkelse før embarkering kan ha vært 
mangelfull. Men i 1943 ble 
skjermbildeundersøkelse av befolkningen 
innført her hjemme av Sophus Brochmann 
(1892-1956) som var tuberkuloseinspektør i 
det nazistiske regimet og hadde fortsatt 
planene til den avsatte tuberkuloseinspektør 
Otto Galtungs (1904-81) (10). Dette foregikk 
under overvåking fra Rikskommissariatets 
helseavdeling og ble godkjent som et 
selvstendig norsk anliggende. Vi fikk også 
tuberkuloselover som ikke var vesentlig 
forskjellig fra dem vi senere fikk i 1947. 
Vanstyret under okkupasjonen synes ikke å ha 
svekket kampen mot tuberkulosen. Om dette 
fikk betydning for dem som seilte i 
hjemmeflåten vet vi ikke. Statistikk om 

forekomsten av tuberkulose i hjemmeflåten har 
vi ikke funnet. 

3.2.3 Marinen 
I Storbritannia hadde vår marine 30.6. 1940 16 
fartøyer under norsk kommando og en 
personellstyrke på omtrent 600. Ved krigens 
slutt 8.5. 1945 var antall fartøyer 52 og 
personellstyrken 7 366. Under krigen ble også 
Sjøforsvarets skytteravdeling for handelsflåten 
(SSH) opprettet. Den 1. mars 1945 hadde 
Marinen 2 238 og SSH 1 450 av personellet i 
sjøtjeneste, mens henholdsvis 2 320 og 201 
hadde landtjeneste. Hertil kom 41 loser 
(41,42). 

Tuberkulose forårsaket et stort antall tapte 
tjenestedager, noe Johannes Kvittingen 
(1906–1996) og Nils Bonsaksen (1917–1973) 
har redegjort for (43). Det ble i tiden 1.7. 1940 
– 8.5. 1945 oppdaget 237 nye tilfeller. Høyest 
antall ble registrert i første halvår 1943 med 50 
tilfeller per 1000 mann, en insidensrate på 9,6. 
I gjennomsnitt var insidensen 5,3 per 1 000 
mann og halvår under krigen. Det er ikke 
redegjort for tilfellenes fordeling mellom 
tjeneste om bord og i land.  

Tuberkuloseinspektør Otto Galtung som var 
blitt avsatt av nazistene, ble i mars 1943 kalt til 
London for å tilrettelegge tuberkulosearbeidet 
blant nordmenn i eksil. Den 19.7. 1943 skrev 
han at man ikke hadde full oversikt over antall 
tuberkuløse (37). Like etter kom ”Beretning 
over behandlet aktiv tuberkulose i våre 
væpnete styrker”, utarbeidet av Øystein Snorre 
Stray (1908-1980) (37). I Hæren hadde man 
registrert 73 tilfeller, i Flyvåpnet 21, men i 
Marinen 125. Man stillet spørsmål om 
hyppigheten var større enn den ville ha vært 
hjemme. For Marinens vedkommende mente 
man at det måtte være tilfelle. Strays tall 
stemmer for øvrig relativt bra med Kvittingen 
og Bonsaksens funn av 147 fra Marinen 
registrert per 30.6. 1943. I tidsrommet 1.2. 
1942 til 1.4. 1943 behandlet man 207 
pasienter for tuberkuløs sykdom, de fleste med 
lungetuberkulose og pleurit. Av disse var 40 fra 
Hæren, åtte fra Flyvåpnet, 67 fra Marinen, 70 
fra handelsflåten og 22 sivile (37).  

Etter behandling ble mange arbeidsdyktige, 
men ingen fra marinen fikk gjenoppta tjeneste 
på skip eller mannskapsdepoter. Under tiden i 
Storbritannia fikk Marinen heller ikke dimittere 
helbredede pasienter og kumulerte derfor et 
høyt antall sykedager på grunn av tuberkulose, 
i alt 98 326. Det ble opprettet flere 
rekonvalesenthjem for tuberkuløse. Det var 
vanskelig å finne passende beskjeftigelse til 
rekonvalesentene som etter hvert ble en 
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kostbar belastning for det militære helsevesen. 
I Royal Navy ble alle med tuberkulose kjent 
udyktige inntil 1942 da man i noen grad antok 
nøkkelpersonell til videre tjeneste (44). Vi 
kjenner til at det samme hendte unntaksvis i 
vår marine.                                                                                

I begynnelsen av 1940-tallet ble screening for 
tuberkulose med skjermbildefotografering 
vurdert og tatt i bruk i Storbritannia. Den 
norske radiologen Kaare Tutein Poulsson 
(1904-1967) som hadde flyktet til Storbritannia 
i februar 1941, deltok like etter i en 
undersøkelse der man sammenlignet 
skjermbildefotografi med konvensjonelt 
røntgenbilde hos i alt 1 011 personer (45). I 
materialet inngikk 771 nordmenn som hadde 
kommet til London de tre foregående 
månedene for å gå inn i de væpnete styrker, 
blant dem ”the group of men who escaped 
from the Lofoten Islands during March 1941”. 
Blant henvisende leger nevnes Kvittingen. Så 

vidt vi forstår artikkelen ble det ikke funnet 
tuberkulose hos noen i denne gruppen. Når 
Kvittingen og Bonsaksen skriver at frivillige 
som kom over fra Lofoten-raidet i januar 1941, 
ikke ble undersøkt, må det bero på en trykkfeil, 
trolig skulle det ha stått 1942.  

3.3 Årsaker til høy forekomst i Marinen 
under krigen 

3.3.1 Sanitetstjenesten 
En hovedgrunn til det høye antall tuberkuløse 
mente Kvittingen skyldtes at det til å begynne 
med ble forsøkt å bygge opp en marine uten å 
sørge for allsidig og effektiv sanitetstjeneste. 
Det ble ikke gjort bruk av alle muligheter til å 
forhindre at smittekilder kom inn i styrkene.  

Rekruttering etter Lofoten-raidene. Forsvaret 
hadde et stort personellbehov og det hendte at 
noen ble satt i tjeneste uten legeundersøkelse. 
Dessuten ble kravene til tjenestedyktighet 
redusert kraftig i forhold til tiden før krigen. 
Kvittingen og Bonsaksen nevner spesielt at de 
frivillige som kom fra Lofoten ble kapret av 
overkommandoene før de ble legeundersøkt 
og at man må regne med at smittefarlig 
tuberkuløse slapp inn i de militære styrker.  

Det første Lofotenraidet, ”Operation 
Claymore”, fant sted primo mars 1941. Ved 
returen var man på fartøyene villig til å ta om 
bord alle som frivillig ønsket å komme over til 
Storbritannia og slutte seg til de norske 
styrkene der, og 306 mann og 8 kvinner 
meldte seg. 

Det andre Lofoten-raidet, ”Operation Anklet” 
ble utført ultimo desember 1941. Størsteparten 
av styrken forlot Lofoten den 28. desember 
1941 og i alt 266 norske borgere ble med til 
Storbritannia. Også familier med barn flyktet av 
frykt for represalier, noe folk som hadde hjulpet 
soldatene ved det første raidet var blitt utsatt 
for (42). Frivillige fra det andre raidet kan ikke 
ha blitt tatt til tjeneste før i januar 1942.  

Anders Chr. Gogstad kan ikke ha kjent til 
skjermbildeundersøkelsen av dem som kom 
over ved det første raidet når han skriver: 
”Bemerkelsesverdig var at alle menn som kom 
fra Lofoten etter raidene der i 1941 ble fordelt 
på hær og marine uten forutgående 
legeundersøkelser. De fleste av disse kom til 
Marinen og medførte smittekilder.” (46). 
Smittekilder fra Lofoten må mest sannsynlig ha 
kommet over under det andre raidet. I arkivet 
etter Craiglockhart-sykehuset er det også 
registrert barn med hjemstedsadresse i 
Lofoten, som må ha kommet over under dette 
raidet.  

Av mannskap i vernepliktig alder som ble 
evakuert ved Lofotenraidene og fra Svalbard i 
1941, fikk marinen om lag 200 mann (41). Vi 
vet ikke hvor mange smittekilder som kan ha 
vært blant disse.  

3.3.2 Trangboddhet 
Kom et tilfelle av smitteførende tuberkulose om 
bord, kunne det lett bli en epidemi. 
Mannskapene var forlagt meget tett på banjere 
og arbeidet, spiste og sov nært hverandre. 
Den gang brukte man også hengekøyer som 
ble rullet sammen og lagt i en felles køybinge 
under dagtid.  

3.3.3 Belastninger 
Konvoitjenesten kunne være meget 
belastende. Storm, tåke, is, torpederinger, 
hyppig klart skip, mangel på søvn, våte klær 
som man ikke fikk tørket, og mørke banjere 
med primitive sanitære forhold var den daglige 
tilværelse til havs. ”Det var ikke underlig at 
tuberkulosen krevde ofre”, skriver Folke 
Hauger Johannesen, senere admiral og 
forsvarsjef, i sin memoarbok (47). Han var sjef 
på jageren ”St. Albans” der man i 1943 hadde 
registrert 10 tilfeller av tuberkulose, hvorav ni 
på samme banjer (37).  

3.3.4 Forebyggende tiltak 
Forsvarets sanitet gav i januar 1942 ordre til og 
planer for kamp mot tuberkulose i alle 
forsvarsgrener. Man kunne ikke påvirke 
trangboddheten om bord som var en 
smitterisiko, heller ikke de fysiske og psykiske 
påkjenninger som krigen medførte og som 
kunne svekke immunforsvaret. Men man 
kunne hindre smitten i å komme om bord. Det 
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ble bestemt at alle i Marinen skulle 
pirquetundersøkes, alle positive 
røntgenundersøkes, og alle negative BCG-
vaksineres. Miljøundersøkelse skulle 
iverksettes der nye tilfeller dukket opp. De syke 
skulle isoleres fra de friske for å hindre smitte. 
Med disse forebyggende tiltakene fikk man fra 
1943 kontroll med sykdommen. 
Infeksjonsfrekvensen var i krigens siste halvår 
som høsten 1940.  

       
 
 

3.4 Sammenligning med den kanadiske 
marinen 
I Royal Canadian Naval Service tjenestegjorde 
over 40 % av personellet til sjøs, hovedsakelig 
på destroyere og mindre skip i eskortetjeneste 
under de samme belastende forhold som i 
deler av vår marine (48, 49). Det er derfor av 
interesse å sammenligne insidensen av 
tuberkulose i vår marine med forholdene i den 
kanadiske. Alle som skulle ha sjøtjeneste i den 
kanadiske marinen ble røntgenundersøkt før 
embarkering, og man forsøkte også å 
gjennomføre årlig røntgenundersøkelse av alt 
tjenestegjørende personell, noe som ikke 
lyktes helt. I tiden 1.9. 1939 - 31.12. 1945 
varierte den årlige tjenestegjørende styrke fra 
27 614 til 99 078. Blant disse ble det 

diagnostisert 490 tilfeller av tuberkulose med 
gjennomsnittlig årlig insidens 2,36 pr. 1 000 
(49). I vår lille marine var det i alt 237 tilfeller 
og gjennomsnittlig insidens 5,3 per 1000, per 
halvår. Det relativt lave antall tuberkuløse i den 
kanadiske marinen skyldes for en stor del at 
man hindret inntak av smittebærere ved 
grundig undersøkelse av rekruttene.  

Ved utgangen av 1943 var det oppdaget 151 
tilfeller som ble nærmere vurdert (48). Av disse 
var det 93 (62 %) som hadde hatt sjøtjeneste. 
Forekomsten økte med sjøtjenestens lengde. 
Insidens per år var for dekkspersonellet 1,7 per 
1 000, for dem i maskinen 2,9, og for 
byssepersonellet 4,6, uten at man hadde noen 
forklaring på forskjellene.  

3.5 Behandling og oppfølging av de 
tuberkuløse  
I Storbritannia ble de fleste norske med 
tuberkulose behandlet i 
Craiglockhartsykehuset, blant disse de fleste 
av Marinens pasienter. Bare et fåtall fra 
Marinen ble behandlet utenfor Storbritannia.  
Av de i alt 998 pasientene med tuberkulose 
som sykehuset behandlet, døde 32. Det ble 
gjort i alt 479 inngrep som thoracoplastikk, 

Figur 4 Den norske marine i hardt vær: akterdekk med synkeminer på Ishavet. Foto Marinemuseet 
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ekstrapleural pneumothorax, 
adheranseavbrenning og phrenicusexeraise 
for å nevne noen (33). Mange sjøfolk, 
overveiende fra handelsflåten, ble behandlet i 
staten New York. I januar 1945 var 146 
nordmenn innlagt i 14 forskjellige institusjoner 
der.  Samme måned ble syv av disse utskrevet 
og en døde (38). Noen ble også behandlet i 
Canada og enkelte i andre land. I Pine Ride 
Cemetery, Saranac Lake, NY er det begravet 
15 norske sjøfolk som døde av tuberkulose 
(50).  

Stony Wold Sanatorium i Saranac Lake, NY, 
som ble opprettet i 1901 for tuberkuløse 
kvinner og barn, var i drift fra 1903 til det ble 
besluttet nedlagt i 1955 (51, 52). Etter hvert 
behandlet man også andre pasienter. Under 
krigen ble et flertall norske sjøfolk behandlet 
der, i januar 1945 var 21 innlagt (38). 
Sanatoriet ba i et brev til Karl Evang datert 7. 
februar 1947 om status for 50 utskrevne 
pasienter som man hadde behandlet (53). Ved 
etterundersøkelsen ønsket man opplysninger 
om allmenntilstanden, daglig aktivitet, hoste, 
oppspytt, bacillefunn og røntgenundersøkelse 

av lungene. Opplysninger ble innhentet fra 
pasienter, et flertall institusjoner og lokale 
helseråd. Men allerede på den tiden var det 
vanskelig å få gode opplysninger om alle. 
Først et år etter henvendelsen kunne man 
svare. Vi har funnet følgende ved 
gjennomgang av innkomne svar: 
 Til sjøs:                         6 

 Heltids arbeid i land:    6 

 Arbeid deltid:             10 

 Skole/utdanning           4 

 I institusjon                  5  

            Bacillære                      5 

 Døde                            5   

            Trolig i USA                2 

 Ingen opplysninger      5 

3.6 Frigjøringen og de første fredsårene  
Hjemsendelse av tuberkuløse etter 
fredsslutningen bød på transportproblemer. 
Noen av Marinens pasienter i Skottland som 

Figur 5 Pine Ridge Cemetery i Saranac Lake, NY. Foto www.northcountrypublicradio.org  

 
 
 

http://www.northcountrypublicradio.org/
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var smittefri, fikk transport hjem med 
marinefartøyer. I et brev til helsedirektør Evang 
datert 13.5. 1945 foreslo Dedichen samlet 
transport av pasienter, personale, utstyr og 
arkiv fra Craighlockhart og 
rekonvalesenthjemmene Newlands og 
Brocklehurst. En liten gruppe dårlige pasienter, 
noen tuberkuløse og noen andre var det meget 
ønskelig å få hjem av humanitære grunner 
(54).  

Ultimo august 1945 kom Amerikalinjens 
legendariske ”Stavangerfjord”, som tyskerne 
hadde brukt i Norge under krigen, fra 
Storbritannia til Oslo med ”En broget last: Fra 
arresterte quislinger til barn som skal døpes. – 
Overlege Dedichen hjem med alle sine 
pasienter (…) 14-15 av dem er så dårlige at de 
ble båret fra borde på bårer. De ble kjørt like til 
Berg sykehus.” (55). Under krigen ble det i 
Oslo opprettet evakueringssykehus både på 
Berg og Grefsen (56).  

I et telegram fra Norwegian Government Office 
i USA den 9.8. 1945 står det: ”Om lag 200 
tuberkulosepasienter planlegges 
Stavangerfjord USA/Canada. Et hundre 
trenger hospitals/ sanatorieopphold” (38). Blant 
disse var også 15 fra Canada. Da 
”Stavangerfjord” returnerte til Oslo 2.10. 1945 
etter sin første transatlantiske tur etter krigen, 
skrev Norges Handels & Sjøfartstidende (57): 
”De fleste av de 500-600 passasjerene var 
sjøfolk som har gjort sin innsats under krigen 
ute (…) Blant sjøfolkene som kom hjem var et 
stort antall, omkring 200 syke (…) en mindre 
del var sengeliggende. Omkring 150 ble sendt 
til Statens evakueringssykehus på Berg skole.” 
Og Aftenposten meldte at det på 
evakueringssykehuset på Berg var 
”stemningsfull velkomstfest for de syke 
sjømenn (…) En del av disse sjømenn kom for 
en tid siden fra Skottland og Sverige og de 
siste kom i går med ”Stavangerfjord.” (58).  

Hvordan det senere gikk med de tuberkuløse 
etter hjemkomsten vet vi lite. Men for enkelte 
var hjemkomsten vanskelig slik det fremgår av 
et brev fra Tuberkuløses hjelpeorganisasjon til 
”Statens helseinspektør”, Otto Galtung, datert 
25.20. 1945 (38): ”Overbringeren av dette skriv 
er en av de hjemsendte tuberkuløse sjømenn. 
Han er uten eksistensmidler og husvill og er 
således stilt i den aller største nød. Han har 
henvendt seg til vår organisasjon med 
spørsmål om hva han skal gjøre. (…) I 
egenskap av å være sjømann under 
krigsseilasen må han ha krav på de offentlige 
myndigheters støtte.” Galtung har gjort en 
påtegning på brevet: Konf. Oslo Helseråd - 
pasienten er abacillær, ikke 

hospitalstrengende. Vises tilbake til 
helserådet.” Han ble av hjelpeorganisasjonen 
vist dit.  

Ved lov av 22. mars 1968 nr. 2 om tillegg til 
krigspensjoneringslovene av 1946 kunne 
sjømenn som hadde seilt i krigsfarvann og 
under dette pådratt seg sykdom gis 
krigspensjon. Dette gjaldt også tuberkulose 
som hadde ført til varig nedsettelse av 
arbeidsevnen. Det bedret den økonomiske 
situasjon for tuberkuløse sjømenn og deres 
etterlatte. 

3.6.1 Avløsning for uteseilerne 
Da krigen sluttet måtte sjøfolkene fortsette å 
seile. Mange hadde vært ute i over seks år og 
de fleste kom hjem mer eller mindre enkeltvis 
og uten spesiell oppmerksomhet. Kort tid etter 
fredsslutningen ble det imidlertid satt i gang 
arbeid for å få hjem uteseilerne. Den 1.6. 1945 
meldte Arbeiderbladet at de første 300 
avløserne ble sendt til England da ”Andes” 
returnerte etter å ha brakt hjem regjeringen 
(59). De ville bli tatt opp i poolen i London. Og i 
følge samme avis den 3.9. 1945 skulle 700 
sjøfolk sendes med ”Stavangerfjord” til New 
York som avløsere (60). Helsedirektør Karl 
Evang (1902-1981) forteller i legeforeningens 
tidsskrift om hvordan 
mønstringsundersøkelsen av disse her 
hjemme hadde sviktet (61): ”Ca. 600 norske 
sjømenn kom etter frigjøringen til New York fra 
Norge, etter å ha gjennomgått 
utmønstringsundersøkelse her hjemme. Ved 
den obligatoriske lægeundersøkelsen ved det 
norske lægekontor i New York fant man blant 
disse om lag 600 mann ikke mindre enn 17 
mann med lungeforandringer av tuberkuløs 
natur, derav 5 tilfelle av akutt 
lungetuberkulose, 1 mann med cancer recti, 1 
med tumor abdominis, 61 med positiv WR, 1 
mann var sinnssyk og et større antall hadde 
underordnete lidelser. Som øyeblikkelig skritt 
medførte dette at Helsedirektoratet sørget for 
at neste gruppe avløsningsmannskaper ble 
skjermbildefotografert før de forlot Norge.” 

Som ledd i kampen mot tuberkulosen fikk vi i 
1947 lov om skjermbildefotografering, 
tuberkulinprøving og vaksinasjon mot 
tuberkulose, som også fikk betydning for 
helseundersøkelse av sjøfolk. 

3.6.2 Rehabilitering   
De omkring 500 tuberkuløse sjøfolk fra 
handelsflåten og Marinen som man antok ville 
komme tilbake etter frigjøringen med behov for 
å skaffes nye yrker i land, var den direkte 
årsaken til at Registreringssentralen for 
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omskoling av delvis arbeidsføre ble opprettet 
(39, 62).  Etter en forberedende konferanse i 
januar 1946 oppnevnte Kirke- og 
undervisningsdepartementet den 11. februar et 
utvalg for omskoling av syke sjøfolk og 1. juni 
samme år var virksomheten i gang. I løpet av 
1946 ble virksomheten utvidet til også å 
omfatte andre grupper krigsskader som var i 
samme vanskelige stilling som tuberkuløse 
sjøfolk. Hovedmassen av de krigsskadde 
klientene var ferdigbehandlet i løpet av 1948. 
Det ble da mulig å ta imot klienter med 
sykdommer og skader som ikke hadde relasjon 
til krigen. Fra 1. juli 1955 fikk institusjonen 
navnet Statens attføringsinstitutt i Oslo og 
senere ble institusjoner opprettet utenfor Oslo. 
I dag er navnet ”navSYA” (senter for 
yrkesrettet attføring). 

I de første tre årene registrerte man 556 med 
tuberkuløse lungesykdommer og 25 med 
tuberkulose i andre organer (39). Men det 
fremgår ikke hvor mange av disse som var 
sjøfolk. Line K. Losnegård skriver i en 
hovedfagsoppgave at man kjenner lite til 
inntaksprosedyrene ved registreringssentralen 
i den aller første tiden, men ”trolig fantes det 
registre enten ved Rederforbundets kontorer 
eller i Sjømannsforbundet over de tuberkuløse 
sjøfolk som hadde behov for 
Registreringssentralens tilbud” (63). Vi har 
undersøkte klientmappene for de første hundre 
og funnet at tilbudet ble annonsert i pressen 
(64), eksempelvis i Fredrikstad Blad 13.4. 1946 
og Bergens Tidende 15.4. 1946 med følgende 
tekst:  

”Sjøfolk som av helsemessige grunner søker 
seg over i andre yrker, kan få høve til særlig 
yrkesrettleiing og opplæring, og hjelp til 
plassering i arbeide. Opplysninger og skjema 
for registrering (nr. 5) hos Statens 
Yrkesopplæringsråd for håndverk og industri, 
Avd. B, Meltzersgt. 4, Oslo.”  

Blant de første hundre var det 45 tuberkuløse 
sjøfolk, hvorav 9 var fra Marinen.  Mange søkte 
på grunn av fysiske skader. Men både blant 
disse og de tuberkuløse var det flere som ikke 
hadde hatt krigstjeneste. En hadde vært NS-
medlem. 

En plasseringsoversikt fra 
Registreringssentralen i stortingsmelding nr. 
33/1950 over 429 pasienter med 
lungetuberkuløse undersøkt før 1.1. 1949, 
viser at 318 var plasseringsmulige pr. 15.2. 
1949. Av disse var 161 i arbeid. De resterende 
var ikke plasseringsmulige eller hadde selv 
avbrutt attføring, var døde eller det manglet 
opplysninger om dem. Hvor mange av de 
lungetuberkuløse som var sjøfolk, er det ikke 

redegjort for. Om sykelighet og fravær blant 
yrkesvalghemmede tuberkuløse i en Oslo-
bedrift skriver Haakon Natvig (1905-2003): ”De 
tuberkuløse står i en særstilling sammenlignet 
med andre yrkesvalghemmede på grunn av 
den stadige faren for tilbakefall med mulig 
smittefare, og fordi de må ha lett kroppslig, 
pent arbeid hvor de minst mulig eksponeres for 
støv, lungeirriterende gasser, trekk, og 
fuktighet.” Han oppgir ingen statistiske data for 
sjøfolk, men omtaler blant dem med tilbakefall 
en sjømann som måtte slutte å arbeide (65). I 
følge jubilumsboken som ble utgitt ved Det 
norske maskinistforbunds 50-årsfeiring, ble det 
satt i gang tiltak for en del sjøfolk som av 
forskjellige grunner ikke kunne dra til sjøs igjen 
etter krigen. Det gjøres ikke nærmere rede for 
tiltakene, men det nevnes at en del maskinister 
ble plassert i forskjellige stillinger (66).  

Som tidligere nevnt vet vi lite om hvordan det 
gikk med de tuberkuløse sjøfolkene som kom 
hjem etter krigen og vi har ikke tallmateriale 
om dette. Men våre undersøkelser hittil viser at 
noen gikk til sjøs igjen, andre fikk arbeid i land, 
noen ble varig uføre og noen døde av 
sykdommen ikke så lenge etter hjemkomsten. 
Det var også tilfeller der co-morbiditet som 
alkoholmisbruk og krigsbetingete nervøse 
lidelser umuliggjorde yrkesmessig 
rehabilitering.  

3.7 Tuberkulose i forsvaret i tiden 1945 – 
1952    
Da forsvaret ble satt på fredsfot fra 1.1. 1946 
og alminnelig verneplikt gjeninnført, var BCG-
vaksinasjon ikke lenger påbudt. Etter lov av 
12. desember 1947 kunne det gis påbud om 
tuberkulinprøving og vaksinasjon av personer 
eller grupper, men først i oktober 1950 ble 
dette obligatorisk for alle i forsvaret. 
Tuberkulose ble fortsatt et problem, særlig på 
Marinens fartøyer.  

Mauritz Akre (1897-1972) publiserte i 1948 
flere tilfeller av tuberkulose relatert til 
militærtjeneste (67). Det ene gjaldt en 
marinegast som ble tatt inn til tjeneste 16.10. 
1946. Først etter seks uker ble det tatt 
skjermbilde som viste fortetninger i venstre 
topp. Han ble observert i sykehus i to måneder 
hvorunder SR gikk ned fra 32 til 5 og infiltratet 
avtok. Ingen opplysninger om bakteriologiske 
funn. Han var tilbake i Marinen 8.3. 1947. I mai 
måned ble det gjort ny røntgenundersøkelse 
av lungene. En forveksling av bilder førte til at 
han ble innlagt i sykehus på nytt. Det ble da 
påvist tuberkelbasiller i direkte preparat. 
Imidlertid viste det seg at han hadde normalt 
lungebilde.                                                                                   
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I US Navy ble det i 1964-1966 funnet smittsom 
lungetuberkulose hos 25 av 422 omslagere i 
en populasjon på 3077 som tjenestegjorde til 
sjøs. Men hos åtte av de 25 var lungebildet 
normalt. Det ble gjort utvidet 
røntgenundersøkelse med fullformat frontal- og 
sidebilder og supplerende tomogrammer uten 
at patologiske forandringer kunne påvises. 
Diagnosen ble stillet ved positivt bacillefunn, 
hos én bare i ventrikkelskyllevann (68). 

Axel Strøm (1901-1985) har beskrevet en 
epidemi i Marinen i 1947 etter at det var 
diagnostisert kavernøs lungetuberkulose med 
basiller i ekspektorat hos én av 222 rekrutter 
på Garnes ved Bergen (69). Svar fra 
skjermbildeundersøkelsen ved innrykk fikk 
man først 14 dager senere. Ved 
legeundersøkelsen hadde rekrutten ikke gitt 
opplysninger om sykdom. Men 10 dager etter 
inntaket søkte han lege og fortalte da at han 
de tre siste månedene hadde vært trett og 
slapp og hadde vært forkjølet med hoste og 
sting i brystet. Da svaret på 
skjermbildeundersøkelsen kom, ble han innlagt 
i tuberkuloseavdeling. Ved påfølgende 
miljøundersøkelse var mannskapene allerede 
spredt til flere tjenestesteder, hvorav flere på 
fartøyer. Blant de øvrige 221 fant man 65 med 
tegn på tuberkuløs infeksjon, herav én med 
kaverne som var blitt oversett ved 
skjermbildeundersøkelsen ved inntaket. På 
dennes tjenestested, KNM Bergen, måtte hele 
mannskapet undersøkes, og det ble der funnet 
12 omslagere hvorav to hadde lungeinfiltrater 
og en pleurit.  

Martin Seip (1921- 2001) beskrev 
tuberkulosesituasjonen i forsvaret i 1948 (70). 
Hos 22 822 rekrutter ble det ved innrykk funnet 
119 tilfeller hvorav 20 med kaverne, 95 med 
infiltrat og 4 med pleurit.  

Under selve militærtjenesten ble det 
diagnostisert 147 tilfeller i hele styrken som var 
på 20 810. Flest var det i Sjøforsvaret der 
hyppigheten var 11,9 ‰, mens den i 
Luftforsvaret var 4,5 ‰ og i Hæren 3,9 ‰. 
Forekomsten sammenlignet han med tall fra 
Oslo helseråd for årene 1944-1946 som viste 
en årlig hyppighet av nyanmeldte 
lungetuberkulose hos menn i alderen 20-24 år 
på 3,5 ‰. Seip spør om det kunne være noe 
ved livet om bord som disponerte for utvikling 
av tuberkulose, men pekte også på at i 
Sjøforsvaret kom en relativt større del av 
rekruttene fra våre mest tuberkuloseherjete 
kystdistrikter. Trangboddheten om bord kunne 
forklare økt smitterisiko, også av andre 
infeksjonssykdommer som kunne tenkes å 
nedsette motstandskraften mot tuberkulose. 

Han minnet også om at ikke alle 
lungeforandringer ble diagnostisert ved 
skjermbildefotografering. 

Herman Høst har gitt en oversikt for tiden 
1949-1952 (71, 72). Tuberkulose viste en 
markert nedgang blant forsvarets menige 
personell fra 1949 til 1952, bortsett fra i 
Marinen, noe han mente måtte skyldes 
spesielle forhold ved tjenesten der. Mens det i 
Forsvaret gjennomsnittlig ble funnet 18 tilfeller 
av destruktiv lungetuberkulose på 10 000 i 
1949 og 6 i 1952, var insidensraten i Marinen 
17 i 1951 og 19 i 1952. Blant befal i alle 
forsvarsgrenene kom det i 1949-50 melding 
om 129 tilfeller av tuberkuløs sykdom, men for 
denne kategori var det liten variasjon mellom 
forsvarsgrenene. Den høye morbiditeten i 
Sjøforsvaret syntes utelukkende å gjelde 
menig personell i Marinen, ikke Kystartilleriet. 

3.8 Situasjonen i dag 
Globalt overvåkes tuberkulosesituasjonen av 
WHO, Verdens helseorganisasjon, som også 
gir anbefalinger og setter mål for 
tuberkulosearbeidet. Siste rapport gjelder 
situasjonen i 2007 (73). Det ble da registrert 
9,27 millioner nye tilfeller, de fleste i Asia og 
Afrika. Insidensen viste antydet nedgang fra 
142/100 000 i 2004 til 139/100 000 i 2007. 
Også prevalens og mortalitet viste nedgang. 
Tuberkulose var hyppigste dødsårsak blant 
pasienter med HIV/AIDS. Der var anslagsvis 
0,5 millioner tilfeller med multiresistente (MDR-
TB) tuberkelbasiller og 55 land meldte minst et 
tilfelle av ekstensivt resistente (XDR-TB). 
Gjennom programmet ”Stop TB Partnership” 
arbeider WHO for en tuberkulosefri verden, 
med en visjon om global insidens mindre enn 1 
tilfelle per million i befolkningen som mål i 
2050. I dagens situasjon synes det å være mer 
en drøm enn et realistisk håp. For å nå målet 
trengs nye vaksiner som et av virkemidlene. I 
deler av verden gir den eksisterende BCG-
vaksinen bare 15-40% beskyttelse hos barn, 
og trolig ingen hos voksne (74). For tiden er 
flere vaksiner, både ”levende” og ”ikke-
levende”, under utprøvning.  

Nasjonalt har vi gått bort fra allmenn BCG-
vaksinasjon for ungdom i 
barnevaksinasjonsprogrammet. Men den 
fortsettes som programvaksine for barn med 
høy risiko for å smittes. Det vil si barn som 
kommer fra, eller har foreldre som kommer fra 
land med høy forekomst av tuberkulose. I 
praksis betyr det de fleste land utenom Vest-
Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand 
og Japan. Vaksinasjon fortsettes også hos 
selekterte grupper som helsepersonell og 



  
 17

 

       

 

 
 
 

andre arbeidstakere med særskilt risiko for å 
bli smittet. 

Hos oss er det Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
som med hjemmel i smittevernloven og 
forskrifter gir faglige anbefalinger i 
tuberkulosearbeidet. Viktig for arbeidet er 
”Forskrift om tuberkulosekontroll”, sist endret 
1.3. 2009 motivert ut fra ønsket om en 
forenkling av regelverket (75). Nytt i forskriften 
er at plikten til tuberkuloseundersøkelse av 
arbeidsinnvandrere og studenter fra land med 
høy forekomst av tuberkulose bare omfatter 
lungerøntgenundersøkelse. Men målrettet 
tuberkulosekontroll utover 
røntgenundersøkelse er fortsatt hjemlet i 
smittevernloven, og selekterte grupper fra 
høyrisikoområder skal fortsatt undersøkes 
også for latent infeksjon. De nye 
immunologiske blodtestene synes godt egnet 
ved screening av disse. Undersøkende lege 
må individuelt vurdere den enkeltes 
helsetilstand og behovet for kontroll og dens 
omfang. Om og hvordan man skal behandle 
latent infeksjon debatteres stadig. Når det 
gjelder forekomsten av tuberkuløs sykdom i 
Norge, har antall tilfeller øket fra totalt 307 i 
2007 til 323 i 2008. Økningen skyldes 
hovedsakelig innvandrere med opprinnelse fra 
Europa utenom Norge, og Asia (76).  

3.9 Sjøfolk og smitterisiko 
Mange sjøfolk er internasjonalt reisende med 
risiko for å bli smittet. Dertil kommer at mange 
av sjøfolkene på norske skip er utlendinger 
som kommer fra land med høy forekomst av 
sykdommen. På en henvendelse fra oss til 
Folkehelseinstituttet med spørsmål om man 
har statistiske opplysninger om tuberkulose på 
norske skip, der mange er forhyrt fra 
høyrisikoland, svarte instituttet 31.10. 2008 at 
man ikke mottar slik informasjon. Man mottok 
kun anekdotiske og tilfeldige opplysninger om 
tuberkuløse sjømenn på norske skip. 
Inntrykket var at det hovedsakelig dreiet seg 
om aseater som også er i flertall blant 
utenlandsk mannskap. 

Det foreligger et dansk arbeid der man har 
undersøkt om kontakt med fremmede fra 
høyrisikoland, om bord eller på land, influerer 
på tuberkuloseforekomsten blant sjøfolk fra 
land med lav insidens (77). Den største 
gruppen av sjøfolk på danske skip var fra 
Fillipinene, etterfulgt av polske borgere. Alle 
var undersøkt for tuberkulose i sine hjemland 
før embarkering. I undersøkelsen koblet man 
registret over alle sjømenn som hadde arbeidet 
på danske skip med det danske registret over 
alle med tuberkulose der tuberkelbasillen var 
påvist. Konklusjonen var at danske sjøfolk på 

skip med internasjonalt mannskap hadde liten 
risiko for å bli smittet med tuberkulose i 
internasjonal sjøfart. Det ble ikke ansett 
nødvendig å innføre nye forebyggende tiltak. 
Vi antar at det samme gjelder for norske 
sjøfolk. Undersøkelsen førte imidlertid til at 
man fant en tuberkuløs sjømann fra Færøyene 
som ikke var oppført i noen av registrene på 
grunn av ufullstendig identifikasjonsnummer. 
Om bord på et dansk handelsskip hadde han 
vært i kontakt med en fillipinsk sjømann med 
tuberkulose. Fra WHOs database ser en at det 
fra Fillipinene i 2007 ble meldt 98 smittsomme 
tilfeller med påvist bacille per 100 000, i Norge 
1/100 000. 

Nettutgaven av Jerusalem Post kunne 26.9. 
2008 meddele at hele mannskapet på 34 
hadde testet positivt for infeksiøs tuberkulose 
på et nordkoreansk skip, ”Rakwon 2”, mens 
det lå til reparasjon i Pireus i Hellas. Det hadde 
ligget ved verftet siden januar 2008 og 
avsluttet en prøvetur da en av mannskapet ble 
hospitalisert på grunn av tuberkulose. Ved 
undersøkelse av de øvrige 
besetningsmedlemmene ble alle funnet å ha 
tuberkulose. De ble innlagt i sykehus, skipet 
desinfisert og myndighetene oppfordret alle 
som hadde vært i kontakt med skipets 
mannskap å la seg undersøke med henblikk 
på tuberkulose (78).  

Vår smittevernlov og tuberkuloseforskriften 
gjelder på kontinentalsokkelen og på norske 
skip og luftfartøy. Det er ingen krav om 
forhåndsundersøkelse av arbeidstakerne for 
tuberkulose. Men dersom det er mistanke om 
at arbeidstakeren er eller har vært i risiko for å 
ha blitt smittet, har arbeidstakeren plikt til å 
gjennomgå tuberkulosekontroll. Legen som 
foretar helseundersøkelsen skal vurdere om 
det foreligger risiko for å ha blitt smittet og i 
tilfelle sørge for at nødvendige undersøkelser 
blir gjort. Rederi og skipsfører har plikt til å 
sikre at alle som tjenestegjør om bord har 
helseerklæring i samsvar med lov og forskrift.  

I Marinen har det siden krigens dager skjedd 
en betydelig forbedring av de hygieniske 
forhold, men trangboddheten kommer man 
ikke forbi. I Saniteten i Sjøforsvaret er man seg 
bevisst at tuberkulosen mange steder er på 
fremmarsj med resistente mikrober som et 
tilleggsproblem. At BCG-vaksinen ikke lenger 
er obligatorisk, gjør at mange rekrutter vil være 
tuberkulinnegative. Ved innrykk til 
førstegangstjeneste skal marinelegen se etter 
vaksinasjonsarr og konkret vurdere om det er 
behov for røntgenundersøkelse av lungene. 
BCG-vaksinasjon skal gis til sjøgående 
personell og ved klarering til internasjonal 
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tjeneste når det ikke er arr etter vaksinasjon og 
negativ tuberkulinreaksjon (Mantoux). Ved 
hjemkomst fra internasjonal tjeneste skal alle til 
helsekontroll med henblikk på kartlegging og 
oppfølging av tuberkulose. 

Selv om tuberkulosesituasjonen er god i 
Norge, må vi i en verden der mennesker er på 
vandring, også til vårt land, og hvor vi til våre 
skip rekrutterer sjøfolk fra høyrisikoland, være 
på vakt.  Sheldon Dudley (1884-1956) som var 
Medical Director-General i Royal Navy i tiden 
1941-1945 er kjent for denne uttalelsen (79, 
80):  

”There is a terrible curse on preventive 
medicine in that no one realizes its 
necessity till a disaster arises as the 
result of its neglect.”  

(Det er den forebyggende medisins ulykke at 
ingen innser dens nødvendighet før 
katastrofen er der, som et resultat av at 
forebyggingen er blitt forsømt.) Vi må hindre at 
tuberkelbacillen kommer om bord. 

Vi kjenner ikke til at det har vært diagnostisert 
tilfeller av aktiv tuberkulose i Marinen de 
siste 20 årene, men personell fra Kystvakten 
har ved transportoppdrag av en russisk fisker 
blitt utsatt for smitte.  
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5 Sammendrag 
I vårt land er tuberkulosesituasjonen så god at 
man til daglig er lite opptatt av sykdommen. 
Men til handelsflåten rekrutterer vi et stort 
antall sjøfolk fra land med høy 
tuberkulosefrekvens, og noen av flyktninger og 
andre innvandrere vi mottar fra land med høy 
forekomst av sykdommen, bringer sykdommen 
med seg. Derfor vil vi fra et navalmedisinsk 
synspunkt minne om dens eksistens. I 
artikkelen gir vi en generell orientering om 
tuberkulose, dens opptreden blant sjøfolk i vår 
handelsflåte og marine før, under og etter 
andre verdenskrig, og rehabiliteringen av de 
tuberkuløse sjøfolkene som vendte hjem etter 
krigen. Til slutt omtales dagens situasjon og 
det regelverket vi har for å forebygge 
sykdommen.  

6 Summary  (from literature 
reference 11) 
Tuberculosis became a great problem in the 
Royal Norwegian Navy during the first years of 
the Second World War (when it operated in 
allied services mainly from Great Britain); with 
the highest incidence (9.6 per 1 000) during 
the first half of 1943. Main reasons were 
insufficient medical examination of recruits, 
crowded living conditions on board (favoured 
the contagion) and the physical and 
psychological pressure during sea operations, 
which may have reduced the immune defence.  

Preventive measures in terms of tuberculin 
testing, chest X-rays of the positives, 
vaccination of the negatives, environment 
investigation when disease was discovered, 
and isolation of those infected, gave control 
from the second half of 1943 and onwards. 

The article also mentions treatment, 
repatriation and the incidence of tuberculosis 
in the Navy before and after the war. 

The tuberculosis situation is currently so 
favourable in Norway that routine chest X-ray 
of the recruits is no longer performed in the 
armed forces.  
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