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Årsberättelse i häl.so- och sjukvård för 
år 1921. 

AYg iven Yid Eungl. örlogsmannasäll skapet s sammanträde rlen 

4 april 1923 av ledamoten Bost1·öm. 

En till Kungl. örlogsmannasällskapet avgiven årsberät
t else bör ju hälst lämna en god bild, en orient-erande översikt 
av hela den gren av Sällskapets verksamhetsområde, som före
d ragand en representerar; så hava även mina Jöregångare av
fablat 1sina årsberättelser i hälso- och sjukvård. Någon dylik 
är jag emellertid icke i stånd a tt lämna, dels emedan j ag 
icke längre äger den härför oundgängl.igen enf.orderliga kon
takten med den aktiya tjänsten, dC'Is .därför, att min läkare
verksamhet av omständigheterna så starkt specialisera,ts; j ag 
tvingas därför att 'bryta mot traditionen, så tillvida som jag 
kommer att i min år1sberättelse h ålla mig uteslutande inoan 
mitt specialområde, oftalmologien, 1därvid begagnande mig av 
den i Kungl. örlogsmannasällskapets stadgar, § 29, medgivna 
r'ätten alt .behandla endast en del av vetenskapsgren en ifråga. 

Ansprå ken på ögonens funktionsduglighet hava j n som 
]}ekant i a ll mäTIJh et avsevär t s tegra ts genom de senasle d e
cenniernas allt intensivare kommunikationer till lands och 
vatten, och vad nu beträlTar örlogsmarinerna gäller det sagda 
i aUdel'es särskilt hög grad, jag behöver blott erinra om sig
nalpersonalens uppgiHer. 

E n kortfattad redogörelse ,för ögonens .funktion er och 
kraven på desamma inom örlogs- och h andelsmarinerna torde 
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kunna vara av ett visst :intresse; av lätt il1Jsedda skäl kan en 
dylik redogöTelse ingalunda göra anspråk på att vara uttöm 
mande. Och vid en :framställning som denna 'kan jag ej hell er 
begränsa mig till att redogöra endast för den sista tidens rö n 
och åsilder, enär jag i tydlighet ens intresse kan bLiva nöd
sakad rekapitulera, nämligen vid r cfererand et av de senaste 
erfarenheterna inom området av min iberättelse. 

I min årsberättelse ih ar jag för avsikt att behaTrdla ögo
n ens fun:ktioncr såvitt möjligt enligt följande p lan: 

l) Rum- eller formsinne, dels synskärpan, dels d et 

stereoskopi ska seendet. 
2) Färgsinne. 
3) Ljus,sinne, 

samt därefter 
tiderna ("optisk 
men L"). 

nämna 'några or d om de visuella r eaktions
uppfat•tningshastighct", "pers·onligt m o-

Näthinnehirlclcns storlek bestämmes av den synvinkel, 
under vilken ett avlägset objekt ses, och av ögats främr e 
brännvidd. Den utgör rnämligen produkten a:v dessa. Syn
vinkeln minskas ju i den. mån objektet avlägsnas från ögat, 
och slutligen uppfattar ögat objektet endast som en punkt, 
kan icke förnimma dess lform. Och den synvinkel, vid vilken 
detta sker, bet.ecknar man som den "fysiologiska gränsvin
keln"; denna varierar av!Sevär.t, n1en har n1an son1 ett n1yckel 
lågt medelivärde för elensamma salt en minut (= o·,00020 i båg
mått) = Helm'holtz' vinkelmin ut. Alla objekt, som ses under 
en mindre vinkel än l', benåmnas "physiologiska punkter". 
Motsvarande näthinne1bilcls storlek är ungefärligen = 0,,,, 
mm. ( 4 ,a), och sarmua värde h ar man genom mikroskopisk
anatomiska uncl ersökninga'r :frtmnit på diametern av de n ät
hinneelemen.t, som benämnas tappar. 

Dessa äro i den s. 'k fovea centralis eller "gula J"läcken" 
näthinnans centrum, anordnade ungefär så som cellerna i en 
biikaka, hexagonala i tvärsnitt. Om två •ptmkter avbilda sig 
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på två intill varandra liggande tappar, uppstår förnimmels·en 
av en end a punkt, men om ·däremot minst en icke ljusretad 
tapp kommer att ligga melilan två tappar, på vilka vardera en 
"fysiologisk punkt" avbildats, uppfattas de båda punkterna 
s·om skilda ; retningsmaxima måste sålunda ligga mins.t en 
tapptbredd från yarandra. 

Det öga, vars "fysiologiska gränsvinkel" är ungefär lika 
med en vinkclminut, säges hava normal synskärpa eller = 1,,. 
Ju större denna vinkel är, d esto mLndrc är h e.Jt naturligen 
synskärpan. 

Synskärpan utgör sålunda ett mått på ögats rum- eller 
formsinn e i avseende å dimensionerna höjd och bredd. För 
bestämmande av synskärpan begagnar man bokstäver, siffror 
eller andra figurer. Dessas storlek är i allmänhet så uträk
nad, att de på en viss bestämd distans ses under 5' synvinkel; 
va,rje hakstav kan sålunda tänkas sammansatt av små kvadra
ter, av vilka varje utgör '/, av bokstavens höjd. Varje syn
skärpetahell lbestår av olikstora il!okstävcr o. s. v., och för 
varje olika storlek av dylika finnes angivet, på vilket avstånd 
ett "normaH" öga skall kunna avläsa densamma. Och ut
tryckes vidare synskärpan genom ,förhåHandet mellan det av
stånd, p å vilket det undersökta ögat 1förmått d echifl'rera t. ex. 
bokstaven, och d et avstånd, på vilket ett " normalt" öga kan 
göra d etta. Man säger sålunda, att cLt öga har synskärpa 
~ 0,,, om ögat ifråga först på 5 m. kan avläsa 1bokstäver, som 
skola kunna läsas på 10 m. 

Finner man vid undersökningen, att synskärpan icke är 
"normal", kan detta :bero på, och ber·or ock.så vanligast därpå, 
att Unsbrytningsfel ,föreligga, d. v. s. att synskärpetabellens 
bokstäver etc. icke a\~bilda sig skarpt på ögats näthinna, var
för undersökningen måste inriktas på alt finna detta fel, 
l11 ed glas korrigera detsamma. Men en nedsättning av syn
skärpan kan även uppkomma genom sjukliga förändringar i 
ögats dioptrirska apparat, hornhinnan, linsen, glaskroppen, och 
vidare genom dylika i dc ljuspercipierande organen i nälhin-
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nan e!.ler genom alleihanda rubbningar i den optiska banan, 
från näthinnan upp till hj'ärnbarken i nackloben. 

S!Jns!cä 1pe- I denna tidskrift, l :a häft. 1919, har jag i en uppsa ls 
(l'ågan inom "Om fordringarna på ögonens !beskaffenhet ~hos SJ. öofTiccra1• .. Ol'logs- ' 

mcwinen. och sjökadetter" l'ämnat en kortfattad framställning av lju s-
brytningsfelen, deras frekvens, korrektion och inverkan p [t 

synskärpan, varför jag här förbigår dithörande ting. 
I nämnda uppsats har jag 1framl,agt det väsentliga från 

en av mig i K. Marimförvaltningen år 1918 företagen utred
ning i frågan; i densamma sökte jag ibesvara dels frågan, om 
lindringar i de gä·llande bestämmelserna beträffande synför
måga 1skulle kunna göras, utan att tjänstedugligheten därpa 
bleve lidande, dels ,frågan, vilka linldringar, som skulle kunna 
göras. De framhållna synpunkterna och gjorda förslagen 
vunno också beaktande i K. Br. 14 fe'br. 1919 rörande for el
ringarna för anställning såsom sjökadett eller reservofficers
aspirant vid flottan och såsom kustarti llerikaelett eller resen·
ofl'icersaspirant vid kustartilleriet (Svensk Fönf.-saml. n :r 
345/ 191 9). 

Den 11 april 1918 hade Marinöverläkaren avgivit försl ag 
om fortsatt kontroll a'V sjöoiTicerarnes synförmåga för be
fordran till högre beställning, vilket förslag 16 maj 1918 aY
styrk tcs av Sj.ökrigsskolekommissionen. Däremot 'hade 
nämnda komn1ission i tvänne olika yttranden, 16 maj och 
2-! oktober 1918, med anledning av Marinöverläkarens försl ag 
till bestämmelser rörande synskärpa m. m. hos sjökadett er 
m. fil., framhållit, att 'bestämmelser 'borde utfärdas angåen (L' 
obligatoriskt bärande av korrektionsglas av envar sjöofric:cr 
cch sjökadett, som behövde sådana för uppnående av minsl 
l,, (normal synskärpa) å ena, minst 0,, å andra ögat. 

Genom skrivelse den 3 mars 1921 har stalsrådet och 
Chefen för K. Försvarsdepartementet anmodat Högste befiil
Jla;-aren över kustflottan att gemensamt med Marinöverläka
ren inkomma med ytlrancle bcträfiande de minimifordringar 
i vad angår synförmåga, som -lämpligen torde böra läggas t ill 
grund för bedömande av oiiicers tjänsteduglighet för olik:1 

- 363-

slags befattningar om hord; och genom skriycJse den 5 ma,rs 
HJ21 ~har ävenledes Chefen för sjökrigsskolan anmoda t s a l t 
gemensamt med Marinöverläkaren inkomma med vtlrande 
och eventuellt förslag bcträfTancle de ändringar i elle~· tillägg 
till nämnda skola berörande stadganelen med avseende å syn
förmåga m. an., som må anses av behovet påkallad e. gftcr 
framställning av MarinövcrWlwrcn anmodades förfallaren en-
ligt nådigt heslut den 18 mars 1921 att såsom sakkunnig i 
oftalmologi biträda vid utredningen. 

Den 13 juni 1921 avgå;-o dc nu nämnda gemensamma 
yttranden och förslag. Den av l\Iarinöverläl<aren l 918 förc
slagna fortsatta kontrol·len av sjöofl'iccrarnes synförmåga för 
befordran till högre beställning funno dc lämplig och hchöv .. 
lig; de förcslogo, att för befordran till och m ed kapten slutil e 
till det i R. M. I, § 23, mom. 8 nämnt läkarebetyg fogas ett 
av u ~bildad ögonläkare u t1färcla t i n tyg beträffande var•dcra ögats 
synskärpa ~och ljusbrytningsförhållanden och att för denna 
befordran skulle gälla smmna minimikrav som för antacrnin o-

"' t:> 
till sjökadett. Er.far enhetcn thar nämligen yisat, a lt vissa 
refraktionstillstånd kunna fortskrida ännu några år c·fter den 
genomsnittsålder, då kadellcn konstitueras till fänrik, såsom 
närsyntheten, eller också seelermera manifeslera sig genom 
en nedsättning av synskärpan före den ålder, då befordran 
till kapten pl;ägar äga rum, såsom fallet är med vissa Jormer 
av astigmatism. Genom dessa mera ingåten dc undersöknin[wr 
a.v specialutbildad läkare med a lla till buds stående vctcnsk;p
hga hjälpmedel bleve det ju också sörjt för, alt ett even tuellt 
~·efraktionsfe l i tid korri gerades, att en sakl<cunn'ig behandling 
l tid inleddes, till förd el .för såväl individen SO'm tjänsten. 
Och s l ntligen, en noggrann ögonundersökning kan vara av el t 
ofanUigt stort värde för beclömand.et av tjänstedugligheten , 
e.när ögonsymptom 'kunna leda uppmärksamheten på ditin
b lis latenta sjukdomstillstånd, t. ex. v·issa nervsystem ets sjuk
do.mar. Om det nu ~ ett eller annat if'all skulle vara så olyck
ligt, att den unelersökte icke skulle kunna uppfylla de rast
s~.ällda minimikraven för vidare befordran, vore det j u a v se
Vart Iättare att ändra levnadsbana v;cl yngre år än vid äldre. 
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För berfordran till högr:e best,ällning än kaptens borde en
ligt de ovannämnda tillkallade sakkunnigas mening en sådan 
undersökning smn den nyss nämnda icke vara obligatorisk , 
utan :slmlle undersökningen av ögonens ~funktionsduglighet 

i vanliga fall ingå i den läkareundrersökning, som skall för e
tagas enligt R. M. I, § 23, mo m. 8; endast för så vitt ~syn

skärpan icke uppginge till den f,ör amtagning till sjökad ett 
stadgade, vare sig utan glaskorrrektion e ller med dylik, fö~·ut 
föreskriv,en eller använd, skulle yttrande av ögonläkare b e
höva inhämtas angående orsaken till synnedsättningen. D.en 
enda tolerabla synneds.ättningsorsaken skulle sålunda vara 
ljusbrytningsfel; något motsvarande finner man i dc senas1L' 
engelska bestämrmclserna: "Dcfccts of vision must only be 
duc to errors o'f refraction". Den officer, som t. ex. vid någon 
föregående befordr'an erhållit och sedermem använt glaskor
rektion, ägde sålunda rätt att anv,ända densamma vid under
sökningen enligt mom. 8. Visade det s.ig däremot vid ögon
läkarens undersökning, att synnedsättningen berodde på t. ex. 
sjukdomar i ögonens inre, synncrvslidanden, kroniska infe.k
hon>ssjukdomar eHer nervsjukdomar, borde detta utg,öra blin
der för vidare 'befordran, enär otvivelaktigt "t j änstcduglig
heten därav nedsättes". 

A t t ögonläkareundersökningen vid be!±' or dra n till högre 
grad än 'kaptens icke ,.föreslagits som o:bligalorisk, samman
hänger därmed, att l j us'hrytningsförhåUanclena vid i'fråga \'a
randc oiTicerares levnadsålder kunna betraktas som definiti\'a. 

För uttagning till tj än:st å över- och undervattenstorp ed
farlyg, vil'ken ju sker vid relativt unga år, föreslogo, de sak
kunniga samma fordringar som för k,a dcHant31gning, men med 
den skärpning, att korrektionsglas icke finge användas för 
uppnående av erforckrlig synskärpa. Av prakti!ska och r en l 
militära skäl an.sågs gla,skorrektion här icke tillrådlig. 

Någon särskild undrersökning utöver den, som företage~ 
för tcfordr:an, ansågs icke erforderlig beträffande artilleri
och navigeringsoflicerare, som väl också i vanliga fall torde 
hava ]ältare för att rbegagna olika optiska hjrälpmcdel. 
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För visso är det i allmänhet l<Jokt och ratrionellt att under
söka redan anställd personal för att kontrollera, att de Iför 
antagningen rstipulerade :fordringarna fortfarande uppfyllas, 
något som för övrigt ej gäller blott synskärpa, ej heller blott 
officerare och kadetter, utan även undewiTicers- oah manskaps
graden. I en del andra länder har man för längesedan förstått 

detta. 
Som dC'l nämligen ingalunda är huvudsaken, att ögonen 

äro så beskaffade, att de vid undersökningen kunna prestera, 
-vad gällande Jörfattningar foPdra, utan fastmera, att de äro 
sådana, att de kunna i tjänsten prestera, vad :som måste be
traktas som ,oundgängligen nödv,ändigt, framhöllo de sakkun
niga, att regl ementar iska föresl\lrifter 'borde utfärdas angående 
obligatoriskt härande i 'all tjänst ombord sv de korrektions
,glas, som kunna vara behövliga för uppnående av föreskriven 
synskärpa. - Ä venledes befunnos sådana bestämmelser nöd
vändiga, att vedet'börande befäl skulle harva uppmärksamhe
ten riktad på, huruvida underlydande fyllde stadgade ford
r ingar, b1. a. i avseende å synskärpa, vilket naturligtvis även 
innebär ~e tt kontroll erande av att korrektionsglasen bäras, 
samt att, då anledning föreligger antaga, alt detta icke är 
förhåUa:ndet , efter vedenhörande läkares hörande göra erfor
derlig anmälan. I sådana fall, där t. ex. en fartygsläkare icke 
ansåge s,ig kunnra avgöra ögonens funktionsduglighet, 'hade 
han j u den utvägen att remittera fallet i fråga till spccialu t
bi liClad läkare för inhämtande av utlåtande. 

På grund av vad dc L:illkaHadc sakkunniga anfört och i 
överensstämmelrse med dc gjorda, förrslagen har utfärdals 
l{ungl. brev den 9 november 1922 (H. l\1. I, §~ 23, mom. 9-10, 
72, mom. 5, R. M. II, §§ 71, mom. 2, 107, mom. 2, 153, mom. 
l, m, 157, mom. 2), sedan ullåtand en avgiY>i ts av Chefen för 
Marrinstaben, Medicinalstyrelsen och MarinförvaHningen. 

Vad nu :beträfl':ar sjöka.detterna, syntes det vara nödvän
digt, att :de särskilt före konstitueringen till fänrik konune 
att undersöka s av specialutbild ad läkare Jör utrönande a:v, 
huruvida de för antagningen >fastställda minimifmdringarna 
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fortfarande u p pfylldes, varjäm te det an sågs lämpligt alt un 
dersöka ä1ven övriga kadetter för utrönande av, om någon för
ändring inträtt. Enligt de sak kunnigas mening borde emel
lertid en nedgång av synskärpan under minimi:fordringarn a 
ej nödvändigtvis föranleda avgång från sjökr,igsskolan, u tan 
skulle en kadett, hos vilken en nedsättning 'a·v synskärpan u n
der antagningsfordringarna konstaterats, få fortsäL la skola n 
samt efter avlagd otTicersexamen konstitueras till fänrik i 
flottans reserv, var igenom större möjlighet skulle beredas ho
nom att övergå ti ll ann at vapenslag, om han så önskade. Även 
beträflande kadetterna framhölls behovet av bestämmelser 
om obLigatoriskt bärande av korrektionsglas i all tj änst om
bord . Den 9 november 1922 har också utfärdats kungörelse 
ang. ändring i§§ 57 och 72 i Regi. fö r Sjökrigsskolan, att gäll a 
från l januari 1923. Dessa ändringar innebära så väl obliga
toriskt bärande av korrektion sglas som före skrifter ang. år
ligen återlmmmand~e undePsökningai· a~v samtliga kadetters 
synförmåga samt slutligen bestämmelser huru förfaras skall, 
om l"adeti s synförmåga skulle hava nedsatts under y~stande i 

vid sjökrigsskolan. 

Synskä·J'}J e- Även inom den svenska handelsflottan har frågan om . 
frågan inom fordringarna p å ögonens funktionsduglighet varit högst ak-

handels- G . ' d" f'·· d · 1-- 1 marinen. tuell. enom Kungl. MaJ :ts na . 1ga oron mng ang. a -:.ar-
intyg för sjöfolk den 31 december 1917 upphävdes närma1s l 
föregående förordning den 19 decen1:ber 1911, enligt vilken 
läkaren hade att i betyget angiya, om synförmågan yar god, 
tillräcklig eller svag. Det var sålunda överlåtet åt läkarens 
subjekhva ibedömande att avgöra vilketdera, något särdeles 
otillfredsställande. Den ene läkaren tillät gla!skorrekLion, elen 
andre icke, den ene betPaktade synJöl'mågan som "god", om 
synskärpan uppgiclk till exempelvis "/. av elen normal a, 
den andre fordrade normal å \båda ögonen, ja, det kunde 
t. ~o. m . inträffa, att synförmågan intygades som "god", 
om ~den undersöktes enda öga ägde normal synskärpa 
o. >S. v. Om. en läkare fann synförmågam "svag", gick den 
intygssökande till en annan, hyggligare doktor, s'Oln fann den
samma "tillräc'kljg". 
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I 1917 åPs förordning fastställd es vissa minimHordringar 
på synförmågan ('utan korrektionsglas): 

hos utkiksman och rOTsman fordrades l,,, (= normal) 
å ena, ej understigande 0,, å det andra ögat; 

hos person, tillhörande däcksp ersonalen, minst 0,, å varl
elera eller ock minst 0,, å ena, 0,, på det andra. (Dessa ford
ringar skulle Ifyllas såYäl av person, som önskade varda inskri
ven vid sjömanshus, som även av person, som skall tillhöra 
den egentliiga lbesä llningen å fartyg i s. 'k. oceanfart); och 

slutligen 
hos per son , tillhörande maskin- och eldarpersonalen, 

minst 0,, å ena, 0,, å det andra. 
Detta1 betecknades som "tillräcklig" s:y,nförmåga, och en·· 

ligt en den 1 juni 1917 vidtagen ändring i sjölagen ålåge del 
befälhavare att till se, att icke såsom utkiksman eller rorsman 
nyttjades annan än den, >som enligt kikares inlyg, ej över 
fyra å r gammalt, ägde lbl. a. tillräcklig syn,fönnåga. 

Huru :berättigade dessa bestämmelser än kunde vara och 
dessutom ägnade att skapa öluud säkerhet för sjöfarkn, vi 
sade de sig emellertid vid genomförandet framkalla synner
ligen stora olägenheter för sjöfolket. I en skrivelse den ] l 
april 1918 h ar också Stockholms rederi~a.-ih. Svea underställt 
sina .synpunkter Kungl. 'Maj: ts prövning. I denna s.lznivels c 
framhålles det, att det givetvis ä r fullt riktigt och lämpligt , 
att vissa fordringar finna.s fastställda och att noggrann kon
tDoll i fråga om dessa, fordringars uppfylltande utövas. I syn
nerhet, säges det vidare, torde det vara viktigt att betr.äffande 
sådana unga personer, som söka sig in på sjömannaibanan, 
skapa garantier för att sjöfarten icke tillföras besättningsmän, 
som kunna till 1följd av bristande syn1förmåga bliva riskabla 
för sjöfartssäkerheten. (Detta är ju oekså en synpunkt, som, 
efter vad vi i det föregående sett, alldeles särskilt 'beaktats i 

örlogsmarinens senaste reglement sJöreskrifter ). 
Helt annorlund~a ställer det sig emellertid ifråga om den 

personal, som under en längre följd av år utövat sjömans
yrket oc1h därunder icke allenast förskaflat sig stor er-
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l' arenhet u ta n även i hög grad uppövat omdömes- och 
observationsförmågan j u s t beträffande ·sjötjänsten. De egen
skaper, som härvid förvärvats, torde i en mängd fall vara 
av den art, att ett eflergivancle i någon mån på dc 
uppställda fordringarna bör kunn a anses .båd e berättiga t 
och riktigt. Vidare •framhålles särs'kilt, a tt en stor del ay 
bolagets rorgängare äro män i eller över femtioårsåldern, en 
för sjöfarten särdeles värdefull och svårersättl~g personal , 
som h ela sitt liv seglat på sjön och vars synförmåga visat 
s ig änlllu möjliggöra för dem att även på lå nga distanser se 
cch uppfaNn sjöm ärken och prickar m. m., men •som icke 
hå ll er måttet vid den vetenskapliga undersökningen. (Detta 
förhållande, att erfarenhe ten, "vanan att •se" vissa saker, spe
I.ar en stor r.ol, att elensamma sålunda i viss mån kompenserar 
nedsättningen av synskärpan, torde väl också vara riktrigl ; 
de t äger f. ö. sin motsvarighet även på andra livets områden ; 
·erinra s må blott om Vlissa naturfolks fenomenaH uppövad e 
l'örm åga att uppläcka vissa objekt.) 

Bolaget i·fr åga :framh åller därfö r som av behovet synner
ligen p åkallat, •al·t .lättnader i dc uppställda fordringarna med
givas ·be trä ffand e den äldre, sjövana och :beprövade perso
nale'l1 . 

Slntligen 1framhålles ·i bolagels skrivelse, att ·å dctsmnmas 
och äYen de fl esta andra fa r tyg måste som utl<'iks- ell er r ors
män anYänclas än den ena, än den a ndra av däckspersonalen. 
!\'är nu å ena sidan särskilda, strä1ngare .forclrin§ar äro fast
sUil!cla på u tkiks- och rorsmän ooh ibefi:ilhavar cn å andra 
s iclan icke får som sådan am·ända annan än den, som fyll er 
n~imnda sLrängarc 1ford ringa r, blir konsekvensen den, att be
Lilhavaren tvingas att a v hela sin cläcl<'spersonal fordra den 
för utkiksmän och rorsmiin fastställda avsevärt högre syn
skärpan.- T ill minsl<and e av dc anförda stora olägenheterna 
fiir i synnerhet den ä ldre person:alen, m en ulan förfång för 
sjöfartssäker heten, ifrågasälter därför bolaget an tingen all 
l'orclringarna yucl synskärpeundersökningen något lindrades 
el ler att persona len m cdgåycs rätt att i vissa fall använda 
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]zorrekti Gn sglas. Bolaget h emställer sl,utligen, att Kungl. 
M

1
a.j :t "t.äckles taga under omprövning möjlriga jämkningar 

i nåd iga förordning en angående lä,kareintyg för sjöfolk" . 
Sedermera föreslago även skeppstjänstkommitterade 

vissa Jindring.a r, innebärand e användandet av glaskorrektion. 
Den 14 augusti 1918 ubfärdades så Kungl. Maj :ts nådi•ga 

förordning om vi·ssa ä ndringar i förordningen den 31 december 
1917 •ang. läkarinlyg för sjöt:olk. Häri stadgas, att beträffande 
utldksmän och rorsmän kan tillå tas en n edsä ttning av syn
förmågan ( utan lwrrektionsgl,as) till de för "däckspe rsona 
len" föreslnivna värd·ena, li kväl und er d en f•örutsä ttningen, 
att m ed korrckbio nsgla·s kund e uppn ås d c för utkiksmän och 
rorsmän förut s tadgade. 

Som en öv-ergångsbestänrmelse, en lindr.in g, är alt beteck
na 8 11 i sistnämnda förfa ttning ; här stadg,a s, att si'()man, 
som före den 10 j anuari 1918 varit anställd i sjötjänst, men 
som emligt uHärdat läkareintyg icke äger den för utldksman 
och ror"Sman erford erliga synskärpan, må likväl nyttj as såsom 
sådan, d ~it'cs t Kommerskollegium i varje fall efter samråd 
med ·Medici n alstyrelsen tillåter detta .för den tid, som faller 
inom in tygels giltighetstid. Sådan cft er§ift må meddelas ti ll 
utgången av år 1930 . 

I sitt t ill sta lsråde t och Chefen för finansdepartementet 
den 21 maj 1920 avg:ivna bctänkancte hava s .kepps tj ä nstkom 
mitterade dryftat frågan cm funklionsdugligheten hos sjö-fol
kets ögon. De föreslå, att dc för ut1kiksmän och rorsmän 
redan g ä Iland e syns kärpebcs tämme l scrna, be träfian.de ' "i l k a 
de f. ö. ,icke göra något ändringsförslag, även böra gä lla hc
fälhayare, styrmän, inlr~idessökande i navigationsskolas naYi
gationsavdelning el ler sökande av sjökaptens-, styrmans-, skep
par- eller f iskesh;.pparbrcv och s. k. förarbevis. 

I st. f. uttrycket "tilJihörande däckspersonalen" Ifö reslås 
"som titl lhör däcksmans1kapct och icke nyttjas som l!Udksman 
eller rorsman". 

De ,fonlringar, som redan faslslällts för "m·askin- eller 
eldarpersonalen", .föresilå dc också för maskinbefälet, inlrä·-



-- 370 -

dessökande ,j navigationsskolas maskinistavdeln·ing eller sii
kande av maskinistbrev, maslön- eller motorskötareihevis. 

I sitt "Förslag lill Kung.l. förordning ang. läkarintyg rfiir 
sjöfolk" J1ava Skeppstjänstkommitterade inryckt såväl elen 
nyssnämnda övergångs•hestämmelsen, § 11 i förordningen av 
14 augusti 1918, som även den provisoriska föreskriften a n~; . 
läkar'intyg för sjöfolk i vissa fall den 12 mars 1918, av in lll'
håll nämligen, att tillsvidare må smn läkarintyg, va r om stad 
gas i § 32 sjölagen, utom riket godkännes jänwäl intyg, ut
färdat av Jegit.imerad ut!ländsk läkare, försåvitt detsamm a 
uttryckligen innehåller, att den undersökte äger hl. a. tillräck 
lig synförmåga. 

Beträffande de nu anförda ändringsförslagen torde d et, 
som rör befälhavare, styrmän, inträdessökande i skolas navi
gationsavdelning samt sökande av vissa behörighels:brev eller 
-bevis, vara av ett visst ~ntresse nr flera synpunkter. 

Såväl i 1912 års Befälsförordning som i Reglementet för 
naYrigationss.kolorna i riket av samma år ba.las det blott oeh 
hart om "god syn:förmåga utan närsynt:hel" som fordran, en 
synnerligen svag sådan. Med rätta framhålla Skeppstjänst
kommdterade •följande : "Det torde emellert.id utan vida n · 
vara klart, att tillbörlig hänsyn till sjöfartssäkerhetens krrrl' 
med nödvändighet måste framkalla fordran på så stor säker
het som möjligt, för att ej mindre ovan !berörda befälspersoner 
än även manskapet äga elen {ör utövandet av resp. tjänster 
erforderliga syn- och hörseliförmågan. Men då är ej tillfyllest , 
att sådan fordran göres gällande allenast, då fråga är om er
hållande av behörighetsrbrev eller -bevis" . Synförmågan kan 
nämligen sedermera hava blivit nedsatt. Den kontroll, som 
föreskrivits i § 32 sjölagen (fyra års giltighetstid rför utkiks
mäns och rorsmäns läl,areintyg) samt i § 70 (läkareinlyget fö r 
anställning å rfartyg i viss fart ej äldre än 6 månader), bör 
enligt kommitterades förmenande utsträckas till hela däcks
manskapet ävenson~ till de styrmän samt mas](,inbefäl och 
-manskap, som icke nyttjas uti den i § 70 sjölagen angivna 
fart. Liksom förut, som nämnt, Stockholms reder iaktiebolag 
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svea framhålla Skeppstjänstkommitlerade, att, praktiskt taget, 
]l.art när alla sjömän, tillhörande däcksmanskapet, måste fylla 
fordringarna för utkriksmän eUer rorsmän. 

Liksom 1för läkareintygen i och för yrkets praktiska ut
övning hava skeppstjänstkommitterade för de läkareintyg, 
som erfordras för erhållande av sjökaptens- och styrmansbrev 

111 • fl. föreslagit fyra års griltighetshd. InträdesJordringarna 
till navigationsskola hava ri för slaget anpassat s efter vad som 
fö r eslagits i·fr åga om ,behörighet aLt göra sj ötj än st och behörig
h etshandlings erhållande; i detta syfte har utarbetats förslag 
till ändring av § 11 och 12 i Reglementet för navigationssko
lorna i riket den 29 mars 1912. 

I en .före betänkande ts avgivande till Chefen för 
finan sdepar<tement et elen 30 maj 1918 avlåten slmivels1e hava 
de kom1111itterade berört några spörsmål av intresse beträf
fande undersökningren av synskärpan. Dels beröra de "frå
gan, hur uvida och i vad mån åt läkareundersökningen - -
skulle åtminstone i en del gräns.fall kunna förlänas en mera 
p raktisk läggn,ing i närmare överensstämmelse med de för
hållanden, under vilka sjömännen hava att utöva s,in tjänst". 
Oerh vida r e, de "uttala som sin uppfattning, att det är ange
läget, att åtgärder i sådant syfte, om möjligt, varda av veder
hörande vidtagna". De vlilja sålunda, att uncl•ersökningen aY 
syns,kär,pan, åtminstone i vissa fall, bleve mera ett praktiskt 
prov, mera verkli.g.hetslrogen, men mindre "vetenskaplig", 
mindr e laborator·iemässig. I de tta sammanhang vill jag f. ö. 
nämna, att man sedan länge vet, att den s. k. "rnmssynskär
pan", den som erhålles v,id tabellavläsning inomhus, är lägre 
iin "frrilu:ftssynskärpan". 

Ja, on1 detta ·åtminstone någorlunda exakt läte srig göra, 
vore det oLviYelaktigt en fördel. I all synnerhet kunde en 
dylik unelersökning vara av stort värde, om det gäller att på 
e tt påtagligt och övertygande sätt demonstrera för den under
sökte, eventuellt även hans •befäl, hans bristande synförm åga. 
En förutsättning för, att dylika undersökningar skulle kunna 
få ett slörre värde, är emellertid elen, att man först genom 
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massundersö:lmingar fastställde det lägsta värde på synskärpa, 
vid vilket ett flertal för sj ötj än sten erforderliga och ty pis k a 
uppg,ifler kunde nöjaktågt lösas, men, vä l att märka, utan ris k 
för sjöfartssäkcrhetcn. Ett dylikt praktiskt prov, som av 
kommitterade dryftats beträffande synskärpan, harr f. ö. u t
förts här och var utomlands, t. ex. i Tyskland, Frankrike och 
Norge, för utrönande av ögats förmåga att uppfat:ta färga ch· 
dag- och nattsigna.Jer cp å längre av s tåncl. 

I elen nämnda skrivelsen till Chefen för finansd epar
tementet hava kommitterade vidare an:f,ört följ ande: "El t 
missförhållande vid de nuvarande undersökningarna, som 
omedelbart bör arvlägsnas, är emellertid, att desamma i all 
mänhet torde föret,agas ' 'id högst ol,ika belysningsförhållan
den. Härav bliver följden, att resultaten 'bliva godtyckliga och 
sinsemellan icke jämförbara. Det är därför nödvändigt, a lt 
föreskrift utfärdas, som lämnar säkerhet för att här avseelda 
undersökningar bliva utförda vid gynsamma och ensartacll' 
he lysni ngsförhållanden". 

Förvisso hava tyvärr kommitterade rätten på sm sida, 
när de påpeka dc varieran'clc belysningsförhållandena: om en 
läkare för e tager sina synskärpebestämningar vid den natur
liga ,belysningen en mulen vinterdag, med en olämpligt place
rad, måhända ej längre så fraiche synskäTpctabell, få r han 
helt naturligt ett lägre värde på synskärpan än elen läkare, 
som undersöker med en oldandedig taJbcll, väl ooh likformigt 
belyst av t. ·ex. en 25 ljus glödlampa, väl avskärmad mot dcll 
som skall undersökas . 

Att det kan vara ödesdigert nog att bliva unelersökt s~t 

som i det först skisserade fallet , i all synnerhet mi1 den syn
skärpa, som verkligen kan presteras vid goda JJelysningsför
hållanden, l.igger i'>trax över minimifordran, ligger j u i öppen 
dag. Flerstädes i den utländska vetenskapliga litteraturen h ar 
j ag funnit det önskemålet uttala t, att unelersökningarna höra 
utföras så, att r-esultat,en bliva komparabla. Och även p å 
grund av egen erfarenhet {rån marinen odh från min verk-
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samhet s1m järnvägssty.rc,lserus expert vågaT jag påstå, att d8t 
icke är bra, som det är. 

Rör ande belysningsintensitetens inverkan på synskärpan 
har ett fler,tal vetenskapliga undersökningsserier utförts. J ag 
Mr er inra om det f örut ,sagda beträffande "fr-i luftssynskär
pan". Man har bl. a . funnit, att synskärpan till en början 
stiger mycket raskt vid en aritmetiskt tiutagande belys
ningsi ntensitet, elen är nästan maximal vid 15 s. k. meterljus; 
en y tterligare stegring influerar sålunda obety,dligt. Vid en 
exak t synskärpeundersökning har undersökaren att sörj a för 
en god adaptation (ögat skall hava hunnit vänja sig vid den 
fö r tiUfället rådande belysningen; härom mera i det följande) 
och att, som nämnt, genom avskärmning utesluta bländning 
av intill tabellerna eller på sidorna befintliga ljuskällor. Och 
slu tligen :har han ~iven att taga pupillvidden med i räkningen: 
vid en mera vidgad pupill crhåloles ett lägre värde på syn
skärpan; förutom genom en m inskning av elen i ögat infal 
lande ljusmängden inträder en pupillutv,idgning t. ex. även 
vid uttröttning (nattvak, ansträngande tågresor o. d.). 

Som ett mått på belysningsintensiteten nämndes meter
ljus; l meterlj us ( = l lux) är elen :belysning, som erhålles 
på en yta, när ljus fall er mot densamma under rät v ink,el från 
en ·ljuskälla av lj.usenhctens styrka och placerad på en meters 
avstånd. Som bekant användes ,j vårt land Hefnerljuset som 
enhet; denna är = "/, av det "internationella normallj u set", 
antaget i Amer.ika, England och F-rankrike. 

Och slutligen framhålla skeppstjänstkommitterade "önsk
värdheten av a tt i förordningen angående läkarintyg för sjö
folk en överinstans 'bleve anvi sad, till vi lken besiktigad, då han 
ansåge besiktningens resultat oriktigt, kunde hänvända sig Iför 
sökande av rättelse". Som de kommitterade också framhålla, 
har något dylikt redan föreslagit s beträffande färgsinnesun
der sökningar i det betänkande, som avgivits 1915 av Medici
nalstyrelsens tillkallade sakkunniga. önskvärdheten eller !be
hovet av en högre instans för prövande av ögonens funktions
duglighet får j ag understryka; denna instans torde väl icke 
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blott böra vara en sådan, som granskar !handlingarna i ärctHlet 
cch däröver avgiver ut'låtande, huru viktigt detta än kan vara, 
utan en sådan, där även kontrollundersökningar vid förefal
lande behov kunna företagas. 

I skeppstjänstkommitterades betänkande finner m an 
bland anctra nyheter förslaget om införandet av behörighets
bevis, rbenämnda förarebevis av 2:a och 3:dje kl.; för erhål
lande av dylika skulJ.e förutom ·kännedom om sjökortet, kom 
passen och kursers uvsättande samt kännedom om gällande 
stadganden angående å tgärder till undvikande av ombordlägg
ning (blott det senare för erhållande av 3 :dj e kl. bevis) er
fordras "tillräcklig" syn:förmåga eller, närmare angivet, det
samma som rför utkiksman och rorsman. Genom förslaget om 
dylika bevis !hava de sökt råda bot .för de o.fta och sedan länge• 
påtalade olägenheterna av smärre maskindrivna fartygs fel
ak tiga navigering till för.fång för andra i samma farvatten n a
vigerande fartyg. Redan för flera år sedan avlät Ångfartygs
befälhavaresällskapet en skrivelse till Konungens Befallnings
havande i Stockholms län med anhållan om utfärdande av 
särskilda ,föreskriHer för mindre mot01~båtar i syfte att min
ska de risker, som deras oförsvarligt vårdslösa framfart vål
lade; men nämnda myndighet synes hava ansett sig salm~ 
befogenhet att effektivt ingripa. Vidare har samma sällskal l 
genom underdånig skrivelse till Konungen ri december 1915 
~msctt sig icke böra underlåta att fä.sta Kungl. Maj :ts upp
märksamhet på saken samt anhållit att någon verksam åtgärd 
snarast möjligt måtte vidtagas för åstadkommande av bätt n · 
ordning och begränsning av riskerna, sedan 1sällskapet dragi t 
upp en jän11förelse med körtrafiken. 

Man torde väl därför icke m ed annat än glädje och ti ll
fr edsställelse se, att Skcppstjänstkomm.iltcrade tagit upp den
na fråga; om .felaktig och riskabel navigering också i de fl esta 
fallen b eror på okunnighet och lättsinne, så har jag likvä l 
kännedom om, att fall ,förekommit, där en sådan navigering 
berott på br1siande 'funktionsduglighet hos synorganen. \' i 
återkomma härtill längre fram. 
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Kommerskollegium har den 31 maj 19·21 avgivit un
derdånigt utlåtande över Skeppstjänstkoihlnitterades betän
}(ande och har därvid icke i huvudsak :funnit anledning till 
någon er,inran. Men finner kollegiet det synnerligt lämpligt 
att tiN ledning och upplysning .för av läkare under.sökt pers·on 
å de fastställda .undersökningSrformulären avtryckes den pa
ragraf ur författningarna, v~lken innehåller de ifråga om bl. a. 
synförmåga f öreskrivna närmare fordringarna. Ja, otvivel
aktigt kunde detta enligt mitt förmenande vara ändamåls
enligt, men än m era vunnes helt säkert, om man efterbildade 
den av mig ri denna tidskrift, 1. hälftct 1919, sid. 68, delvis 
.ci ter« de engelska Hand:bi J:l N: o 333: "N ot,ice to boy s going to 
sea in the mercantile marine or in f~shing !boats", utgiven i 
november 1913 av Board of Trade. 

Som bekant är emelilertid utfärdandet av bestämmelser 
en sida av saken, efterlevnaden en annan. Som en avslut
ning av min nu lämnade framställning av syrrskäDpebestäm
melserna för örlogs- och h andelsma.rinen ooh tillkomsten av 
desamma vm jag anföra följand e uttailande av e n engelsk lä
kare, D :r Taylor, i The British Medical Journal of Ophthal
mology, v. 6, si d . 90: "They make regulations about sight, etc., 
to whioh bhey do not always adhere, so much so that when 
a young man is hrought to mc to ascertain whether his vision 
is good enough for the Army or Navy, and I find that, accor
ding to the rules and regulations, he would not quitc pass, I 
say, "\Vell, according to thcir rulcs and regulations he won't 
:be admitted, h ut they don't ahyays adhere to thcm, so I should 
certainly have a try, he may get through", and he often does." 

I hela den föregående framstäl lningen har det talats om 
"synskärpa" nästan på ett sätt, som om denna vore ett exakt 
uttryck för ögats yalör. Redan inledningsvis har jag antytt, 
att detta icke är förhållandet, och än vidare torde detta kom
•ll1a att tydligt framgå av det följ ande. 

När man i allmänhet talar om synskärpa, är unded'ör
stått: den c en trala, ·d. v. s. 'förmågan hos stället rför det di
rekta, tydligaste seendet i näthinnan, den s. k. gula fläcken. 

1'idskTift i Sjöviisend et. 27 
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lVlen man talar även om penifert eUer indirekt seende, förm å
gan hos övriga delar av näthinnan. Det perifera seendet ä1· 
ej så skarpt, men av en synnerligen stor betydelse för orien
teringen. För prövningen av det perifera seendet utför m an 
s. k. synfältsundersökningar med ett •härför konstruerat i n
strumcnt, pePimeter; synfältet är den del av rymden, från vil 
k en det orörligt fixerade ögat k a n mottaga intryck. Den peri
Ifera synskärpan 'kan vara avsevärt nedsatt, synfältsdefekter 
förekomma, allt ·under det "synskärpan", den centrala näm 
ligen, ]{an vara "normal". Härt;ill har man runder senare år , 
särskilt beträffande ~lygare och spanare, också ansett sig böra 
taga hänsyn. I de senare årens litteratur finner man också 
ej så få fall av synfälbsdefekter, upptäckta vid undersökning 
av flygare. 

Det har emellertid ingått i den allmänna föreställningen, 
att "normal synsk,ärpa" skulle utgöra en borgen för att ögat 
är ,fullt ,friskt ocJh ,funktionsdu gligt; detta är långt ifrån för
hallandeL Icke undersöker man väl numera hjärtat blott ge
nom att känna på pulsen? Simlie undersökaren lita blott på 
undersökningen med synskärpetahellen utan att t. ex. före
taga en granskning av ögats inre med oftalmoskopet, :skull e 
han erhålla en falsk föreställning beträfl'ande ög•ats kvalitet. 
ögat kan sålunda vara sjukt, vid en mera ingående und ersök
ning förete överståndna, ännu bestående el1er t. o. m. fort
skri·dande sjuklliga förändringar av allvarlig natur, trots full 
eller "normal synskärpa". Även i v.iS'sa •svenska författningar 
beaktas detta numera, så t. ex. 1finnes i K. br. 14 februari 191 \) 
stadgat, att "vid för etagen oftalmoskopisk und ersökning såväl 
de ljusbrytande medierna som ögonbottnarna i båda ögone n 
ovillkorligen måste visa s~g fpia ·från •sjukliga ,förändringar ". 

I det föregående är nämnt, att en vinkelminut är aU be
trakta so1n ett mycket lågt medelvärde för den s. k. fysiolo
giska gränsvinkeln, d. v. s. att "normal synskärpa" är en syn
n erltigen rimlig fordmn på ett funlktionsdtigligt öga. Ehuru
väll ma·sstmdersökningar visat, att ett 'stort procenttal av unga 
individer har en synskärpa, vida överstigande den "normala" , 
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t. 0 . m. den dubbla, torde det väl av flera skä l, mestad els 
praktiska, vara anledning fortfarande hålla på synskärpan l,, 
som de t normala. Med clt dylikt normalvärde på synskärpa 
kunna ·sålunda bestämmelserna beträffande militärt och civilt 
sjöfolk betecknas såsom långt ifrån rigorösa. 

Men änom örlogsmar·inerna <finnes ju en grupp, för vilken 
fordringarna beträffande ögonens funktionsduglighet ovillkor
J.jgen måste ställas rhögt, nämligen marinflygarnc. I en sär
deles värdefull uppsats i Trans. of the Am. oph lh. Soc. 1919: 
"Furthcr expcriencc in the ocular functions of aviators", vars 
författare \V. H. \Vilmcr var verksam som undersökare under 
världskriget, finner man 1flera uttalanden, ofta ganska dras
tiska , angående denna sak, av framstående flygare. En av 
dem säger: "Men \Yith poor vision do not come back". \Vi l
mer ger f. ö. in'ledningsvis en livlig skildring av en luftkolli
s1on, som orsakades av "poor sight" hos den ene av flygarne. 
Av en annan flygare framhålles del, att erfarenheterna under 
kriget påtagligt hade visat, att förmågan att "quickly pick up" 
en ,f,iende avsevärt ökades genom övning. I allmänhet tyckes 
icke glaskorrc•ktion vara tillåten för andra än s. k. aerial na
v.igators, men sådana flygare, som visat sig eminent goda i 
andra a'vseenden, m en som äro !behäftade med ett ljusbryt
ning-sfel, luJtllna likväl tiUåtas bära korrektionsglas, insatta på 
lämpligt sätt i skydds'brmorna, goggles.- Aviatikens oerhört 
sna,bba utveckling ooh flygarnes många, högst olikartade upp
gifter hava ju inom dc stora ländernas flygvap en lett till en 
ganska långt driven specialisering. Krigserfarenheter,na tal'a 
också för, att fmdrin garne beträffande synförmåga variera för 
olika flygar e. Störst må:stc de naturligtvris vara för "the day 
ch'asse p~lot aviabor", pressens "hawlunan", "the 1nine swee
per of the air". För honom är, som Wilmer Jramhållcr, en 
oavlåtlig, skarp rutkik i rymden nödvändig, ty "en liten fläck 
i solstrimman kan utveckla sig till ett fi.cnUigt aeroplan". -
För urvalet ti:Il dylika flygarpaster torde det vara rationett att 
Ininna's, att "normal synskärpa" är en rclat·ivt lindrig ford
ran. Detsamma torde väl även gälla "the night chasse pilot"; 
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men ,för honom tillk omm er naturligen även en sträng for dra n 
på ljussinnets beskaffenhet. (Tm Jjussinnet, en annan ay 
ögats funktioner, återkommer jag i det följande.) I förb i
gående vill jag här nämna, att enligt Wilmers uppgift sk ol :t 
nattflygarue icke visat s<ig vara av så stort militärt värde, som 
m a>n väntat: under rekognoscering hlevo i ·synnerhet många 
franska maskiner n edskjutna av eget arti:U er<i. Nattflygning 
i krig tyckes för övrigt vara en högst vansklig sak. Det ilJ e
rättas om några franska 1flygar e, att de m ed god etl'ekt bom
barderat Nancy, i st. J. Metz, som avsikten var, och satte kro
nan på verket genom att landa i Luxemburg. Det månbelyst a 
diset vid jmdytan lär viidare vara särskilt konlf•underand e för 
natliflygarne. 

Att anspråken .även på "observers" m ås te vara särdeles 
höga, är ju tydligt. Han har j•u dessutom ofta även uppgiften 
att sköta planets artilleri (aerial gunner). En rfransk artilleri
otiicer, Coloncl Reille, lär enligt vVilmer hava fällt det ytt 
randet: "The principal ro le of aviation i·s not in droppin g 
bom'bs, h ut in observation. The flying machine s'hould no l 
be cons·iderad S·O much as onc of the arms of the artillery a s 
one orf ils eyes - and that eye the ibetler one". Och den 
kände tyske stridsflygaren Richthofen har f. ö. sagt någol 
liknande. För såvä:l "daybombers" som "nightbomber·s" h ar 
synförmågan be,funnits vara av relativt mindre !betydelse, i 
jämförelse 'll1ed dc förut nämnda flygarsp ecial'isterna, i be
traktande av, att deras mål ju äro ganska stora. 

Jag har här an:fört några av kri•gse11farenheterna ibeträf
fandc :fältflygning, enär de j u möjligen kunna vara av ett viss t 
intresse för mar.inens flygvapen. 

Frågan om ögonens funktionsdugligh et hos i all synner
het flygare och sjöfolk har varit högst aktuell under och efter 
världskriget. Att här lämna en utförligare redogörelse för ens 
det mera värdefulla .i den litteratur, som uppstå tt, är här omöj 
ligt. Särskilt inom. den amerikanska marinen tyckes ma n 
·hwva gjort ämnet i fråga till föremål för ett ingående s tu di u m . 
- I den förut nämnda amerikanska oflalmologisl<a tidskrif-
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ten ,finner man även en uppsats om "The eyes of the signal
man" av D :r Alexander Duane, Ncwyork. Efter en instruk
tiv redogörelse för oUka signalsystem och fiir de varierande 
förhålland en, under vilka signa.!- och utkiksmannen har alt 
full göra sina ansvarsfulla åligganden, kommer han in p å frå
oan om den erforderliga synskät:pan. Han anser, att syn-
" skärpa = l,, ("normal") å vardera ögat, utan glas, ingalunda 
synes vara för strängt, "seem nonc too sevcrc". Endast i 
säll synta undantagsfa ll bör man tillåta någon göra tjänst p å 
bryggan, var synskärpa utan glas är mindre än o,"' å det ibästa 
och mindre än 0,, å det sämsla ögat. I sådana fall 'bör, anser 
han, den glaskorrigerade synskär.pan uppgå till minst 1,,, å 
vardera, häls t 1,, å det ena. M ed en hän visning till de l före
gående, bl. a. Skeppstjänstkommitlcrades skrivelse till Che
fe n för Finans·departementel 30 maj 1918 kan ju vara av 
ett visst 'intresse atl:l i Duane's arbete finna följande utta
lande: "Nevertheless, I am persuadcd that visual acuity p er se, 
at ]east as wc test it wibh o•ur ohar ls, is not the most impor
tant of the visual faclors. For il does not by itself mcasurc 
the arbil'ity to rccognize !far distant objects when scen unel er 
the conelitians that prevail on shipbord". 

Jag nämnde i det föregående, att Duane vore benägen att 
i sällsynta undantag Sifa ll sätta ned pretentionerna på· okor
rigerad syns'kärpa. .Med dessa undantagsfall menar förf. så
dana individer, som utmärkt sig genom "enthusiasm and. 
readiness in learning, and steacl;incss and reliability in their 
work, coupled with t'he ability to cliscern far- distant signa.]s 
or obj ects uneler all sorts of service conditi.ons", alltså "spe
cial!y good men". Men sådana skulle tjänstgöra på !bryggan 
Ined glaskorrekt'ion, "which, aftcr all, are only a relati've 
handicap". 

Den första ·undersökningen av rekryterna bör enligt 
Duane vara grovgallrande, "morc ·or lesselastic and tentative". 
Först sedermera, när s.ignaloJTicern i samråd med läkaren 
Under •ut!bildnings,tiden r]nmnit bilda sig ett omdöme om såväl 
ögonens hmktionsduglighet som om individens moraliska 
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och intellektuella kvalifikationer, borde avgöras, om han är 
"fit for duty on the bridge". 

Och, får jag här tillägga, det arbete är helt säkert icke 
förspillt, som nedlägges på urvalet av lämpliga individer, ge
nom att med vetenskapens hjälpmedel söka utröna, om de äro 
physiskt och psychis.ld vuxna sina speciella uppgifter. 

För \flertalet av denna tidskdfts läsare torde det vara 
överflödigt aH närmare gå in på, vari sjömannens, särsk ilt 
hans ögons, speciella uppgliHer bestå. Jag vågar också tr o, 
att de flesta titll fuUo inse 'betydelsen av synorganens fun k
tionsduglighet inom detta yrke. Det skulle ju emellertid å t
minstone kunna tänkas, att någ,on skulle göra sig denna fråga: 
Om nu nedsatt synförmåga verkligen förekommer hos sjöfolk 
och är så farlig, varför hör man då sällan eller aldrig talas 
om o lyckor eller tillbud till dylika, förorsakade av bris,tandc 
förmåga 1 detta a v seende? 

Som svar på denna fråga vill jag först framhålla, att dt· 
förborgade .fallen högst sannolikt icke äro så få: mången 
gång, kanske i sista stund, har en hotande olycka avvärj ts 
genom ingripande av personer meä bättre sy111förmåga och 
episoden föt~blivit en hemlighet, som ej konunit över fartygets 
relingar; och mer än en gång har den, som ansvarat för m a
növern och förorsakat katastrofen, gått till botten med far ty
get; och så finnes det något, som heter - tur. 

Erkännas måste emellertid, att i förhållande till allt vall 
som slu1ivits och talats om faran av ·b ristande funktionsd ug
lighet hos sjöfolkets ögon, de publicerade eller mera aHm änt 
kända fall äro relativt få, där en dylik otvi,velaktigt befunnib 
hava förorsakat en olycka. .Som Nettleship påpel(ar i sitt 
arlbete: "Accidents from defective ~sight" förhåller det sig ty
värr verkligen så, att man, om nu en olycka inträffat, ytters\ 
sällan tänker på möjligheten, att en an~ingen redan vid an
tagningen i sj ötj än st existerande eller en under densamm a 
uppkommen synnedsättning kan hava spelat en roi. Först 
och främst söker man efter andra förklaringar. Med rä tt:1 
franihåller Nettleship, att ~högst sannolikt hava brister i ögo-
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nens funkhonsduglighet spelat en ödesdiger rol vid många av 
,de sjöolyckor, som i statistiken uppförts såsom förorsakade 
av "Bad Look~out", "Et-ror olf Pi,lot", " Error in Judg;ment" 
och "Cause Unlmown"; i en av 'författaren i fråga anJörd sta
ti'stisk sammanstäHning utgöra nämnda kateg~orier 40 % av 
samtliga 1,092. Helt säkert, säger vidare nämnde författare, 
skulle ett större antal olyckor lmmma att visa sig hava ~berott 

på "defective sight", om det bleve praxis, att vid utredningen 
synförmågan prövades hos alla, som på något sätt varit lin
blandade i saken. I denna riktning har också den engelska 
Departemental Committee on Sig1ht Test, 1912, uttalat sig. 

I det följande får jag slutligen anföra några fall, där en 
rulbbning av rum- eller formsinnet, varpå synskärpan ju ut
gör ett mått, påtagligen spelat en viss ro l till sj ö ss . 

1) Angmen "Australias" skeppsbrott på ingåcncle, tm P10rt Phil<ip. 
Victoria, juni 190'1: Vid angöringen såJg icke lotsen ~skenen tillräckligt 
skarpt för att avgöra, när eb t ll~ögr e vitt sken var fullt överens mod ett 
undre rött. Man skall nämligen hålla denna kurs, till dess att man pas
serat Corsair Rodi: , och därefber ;gira styrl1ord ocl1 så gå in i hamnin
lopp~e t. Lotsen tJckes emellertid ,J1ava girat för tidigt - "t!Je vesse l 
struck the Gorsair Rollk" . Avstånde,t meUan det ställe, där detta crn
träffaLle, och skenen ifråga uppgiv es hava varit 4,000 Jarcls. Vie! und er
sökningen efter olycl;:an förklaraLlo lotsen , att llan icke visste om, att 
11ans synförmåga var nedsatt, men, säger ,]lan , skenen skulle denna gången 
icke ,!lava tett sig så !;lart som vanligt. Han säger sig erne lledicl i alla 
fall :först hava begagnat sina glitsögon: men som de kvarlämnats på vra
ket, ku nde mRn ej avgöra, om cle voro k onekLa eller ej . Flera gånger 
blev lotsen unel ersökt av D :r Ban-ett, som konstaterad e närsyntl1 et, upp
gående till un gefär 3,, clioptricr. S)·nskärpan utan glas = '/,- '/"' mc:! 
'cl)'lika = 1,,. Färgsinn et normalt. 

('"J1ll e \Vreek of Llle Australia" , Bareett anrl Oer, i Tlt e LanccL. 
o et . 190'1. ) 

'2 ) },ngaren ''lnclrag!Jiri 's" grunclslötning mars 100'.. BcskriYen RY 

nyssnämneJa förfaltar e i Lanc ct, oct. 190',: Samma lots so m i föeegåencle 
fall. i\Iörk natt, men ,klar. Oly ckan förorsakacles rHlrav, att lotsen ej så~ 
'' n ljusb oj ticls nog. lian p ås tod, att boj en skymts av en 'flock f,åglar. 

:J ) I Beit, :\iccl . Journal , 1888, ])erättRr Bi ekerton J'öljanclc : Ångaren 
"Chat·lcs :\fot·ancl" t og lots vicl Patras för fti'tng >L ill Yo s titza (Morcas n onl-
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kust) . Kaptenen fann, att lots<'n l< cla tiden l<öll fö t' nära land, oclt Yida t·· 
hade !J an funnit anm ~irkningsy.;i rt , al t Il an aldrig :;iig på k ompa:;:;en : k<tt•
trnen blev saluncla mi sst:1nl;sant. \'id midnalt, nästan klart, Yarsl;ulldc Ini
sen, att han såg skenen för angör in.g aY inl oppet till V ostitza . 1\aplcno•n 
som ehi<'emot icke ktmtle se n1\f>l'a sk en, där clc en ligt lotsens uppf! ifl 
,:ägos, stoppade ,för all l oda. 1\ur·s sattes enligt lotsens all\·isning, m< ·n 
just som i'tngaren lJörjaclo s·ft tf 1·amåt, rapporterade utkiken land rtl sl<'n
kasL fiit'u\·cr·. Ocl1 •i 'll rt ög0 niJi ick, som J;aptcnen gflv or<l er om full lJack . 
g- iGk tlngarcn på grun<l. 

!, ) I Brit. :\lecl. Journal , 1GJO, l'C<lo.~[>r G allowa ~· föt' en tJ'il\\ 'h1<'• '. 
som uneler snösto rm t;ick pit o;T uncl. Gneler snöstorm k an ju \·i:;:;erliC"•'n 
ol ~·c k an Ya<'fl frflmm e trob den allrR bästa s~· nförmåga, men allelclc:; ulan 
IJ e t~·clebe torde clet Yäl änclå ej haYa n u·it, al t styrman nen, som Y! <i 
olyck stillfället f ör ele L<rt~·ge l, l1efann s .lJaYa starkt nedsaL t s:·nskLir·p;~. 

på ena ögat = O,.,, ingen för·hättri ng mecl glas, sjul,liga föl'fin !l r·ingar i 
llomhin nan, på andra ögat = 0." ulan glas, men = 1.,1 (normal ) m•' 1 
glaset : - ! , •. )!ärsy nLL< et sålunda k onstaterad. 

J) Vicl ingående norTifmn i allm tin mt fal'lell en m ellan Yxlan or·l 1 
b'urusu!11ll stötetc i nov . .I!J20 e1 Lt svenskt örlogsfa<·t~·t; Ct lanclgeunelningen 
vill K öpmanl10lm. Fartygschef en h. acle str·ax för·e grunclstötnin gcn uppc
IH l lit sig en stund vicl k·or·tlåela,n hr~·ggan, och seelan !l an l ämna t denna, 
Ila el e el et viclar e dröjt någo t, innan Ila n b l iv i t " fri gjord f rån JJ l:'incln i ngt'll' 
av kortlåelan s la'nterna. - \'akt l1 avande offi ce rn Ilade ej ansett n ötl\·äncligl 
gå ut i lfJT ens grö·na sekto r , cl a el en vita sektorn tycMes h onom i J;ortet 
klam Yxl ans norra udcle ocl1 då l1 an trociLi e sig kunna navi gcm genom 
lJcdöm n·i ng av aYStåmlcn till lancl ; strax före grunel stölningcn, clä han 
tyckte. sig V·äl nära blVlJords.l amlct, h ade han anbefallt 10° st)TbOJ'el, ocl 1 
omeclellJart för-e elensamma Il ade han höd fat' t,ygscllcf en k ommcnele<'« 
" mera sty r'lJorcl" och "styrbot'Ll dikt" . 

Vi e! för•lJ.ör angäende gru nel stötningC'n upplys te fartygsclr cf cn , all 
vaktil avande off'iocem l ede av närsyntlret, var·om i'artyt;sciJCfen vicl o t~·cks

billiäll ct saknt-tt känn edom, vae.t'öt· l1 an an se tt sig kunna fullt li ta p:'l Yakt
li avande oJt'icems förmåga att iakt taga kmsen . 

Vie! samma föt'il1ör m eddclaele Yaktll t-tvanclc ofl'iccm, att ~<an Yi <i 
an tagning till sjökael ett lJefunnits äga no rm al srnsl,ärp a, men att 1ta·1 
r nligt av ögonläkare i j t-tnu ari 192.1 utfärclal intJ·g b efunnits !J cllät'tael m ed 
närsynth ·e t å b åda ögonen samt Yisa t sig ät;a en s~· n skäqxt å högc t· öga 
= O,, (ulan gl as ) , a väns l er öga = O,, (utan glas); m ecl Yed eriJ öelig glRo
kOl'l'ektion, l1ögcr: - 1.,, vänster·: - ! ,0 , YOt'e synskärpan , YfH'dcra ögat 
normal. 

Hittills har jag i min rframställning uteslutand e upp e
hållit mig vid synskärpan, som. ju är ett mått på ögats rum-
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sinne, men endast på en del av detsanun.,, nä mligen på 
distinktionsförmågan be trä ffande höjd- och IJ:J r eddimcnsioner
na; för uppfattningen av dessa, i förhållande tiU blickr ikt
ningen lodräta dimen sion er, presterar vardera ögat för sig 
under normala förh ållanden ungefär detsamma som bå da ögo
nen till sammans. Men för e tt skaDpt uppfa'ttande av den 
tredj e rumsclimensionen, av djup et (frontalavståndct), kräves 
en mycket god samverkan av båda ögonen . Min avsik t had e 
ursprungligen varit att här gå in på ögonens fö rmåga av ome
delbar uppfattning av dj.u.p ell er frontalavstånd eller, som 
denna förm åga också kallas: s ter eoskopiskt seende. Behand
lingen av denna funktion h os synorgan en har j u SLn n a tu r-liga 
plats i anslutning till framställningen a>v synskärpa och d i t
hörand e. Av flera skäl, bl. a. det, att jag änm.1 ej lyckats er
hålla en del rekvirerad litteratur m. m. och rf. ö. ej 'håll er 
medhunnit taga del av nyli gen anskafl'ad sådan, måste j ag upp
skj uta 'behand'Jingen av detta intressanta och aktuell a äm n e 
ti ll en snart följand e å rsberättelse och i stället övergå tiJ.l en 
annan av ögats .funktioner, nämllgen färgsinn et. 

Med färgsinne m enar man ögats förmåga att särski lj a 
lj•us av olika våglängd. Av dc sj u synbara spektralfärgerna 
(r ött, orange, gult, grönt, blålt, indigo och violett) hava de 
violetta strålarna den kortaste våglängden (c :a 370 NI = 
0,"""" mm.), deröda den stöl"sta (c:a 800 ;..tp). - Hos en färg 
skilj er man mellan dess l) färglon eller kvalitet ( röd, grön, 
blå o. s . v.), som är !beroende av våglängden, 2) mättnadsgrad 
eller frih et frå111 vitt, samt 3) intensitet eller ljusstyrka, s'om 
avtager allteftersom fängen närmar sig svart. En färgtons 
olika gradationer med avs·eende på mättnadsgrad och inten
si t et kalla vi nyanser. L j u s a v en och samma våglängd kallar 
man homogent. Om tre olika homogena ljus erfordras för att 
genom lb landni111g i vissa bes tämda pratportioner oframka!.la alla 
hos vederbörande individ möjliga färgförnimmclser, kallar 
111an dennes färgsyst em trikt,oma tiskt. Det stona flertal et 
människor hava ett sådant. och det är detta, som· plägar be-
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leeknas som det normala. Om blott två olika homogena l jus 
erfoPdras, kallas systemet dikromatis:Jd, och erfordras blott 
ett, monokromatiskt. Dessa båda sistnämnda system äro så 
att säga reducerade former av det trikromatiska och represen
lera de grövre färgsinnesde.fekterna, partiell och total "färg
hJindhet". 

Man har givit färgsinnet flera olika teoretiska tydningar, 
på vilka jrag ej här vill ingå. Problemet ibeträfl'ande nahu·en 
av den fysiologiska processen i ögat vid uppfattandel av färg
intryck torde ic'ke få anses slutgiltigt löst. Forskningens a n·· 
strämgningar srtå icke i rimlig proportion till vår kännedom 
om des·sa ting. 

Defekter i färgsinnets funktion kunna vara antingen m ed
födda eller förvärvade. De .medfödda förekomma hos 7- 8 o/c 
av män, hos kvinnor dä,remot ·ej till l %. De .medfödda färg
sinnesdefekterna äro i hög grad ärftliga, anh11get Jigger latent 
hos kvinrnorna, men manifesteraw sig hos en del a:v deras 
manliga avk·omli.ngar; ",fär~blindhet" är sålunda ofta ett an 
fr.ån mo1if:adern tiLl dottersonen. 

Det torde ·väl ligga u.tom ramen Iför denna berättelse al t 
gå in på en redogö[·else för de olika arterna av medfödda färg
sinnesrubbningar och deras difl'erentialdiagnostik. Jag vril ! 
här blott nämna, att talrika övergångar finnas mellan de n m
mala, trikromatiska färgsystemen oc'h de dikromatiska, de i 
Yanlig mening "färgblinda" (protanoper = "rödblinda", d en 
teranap er = "grönblinda" och tTitanoper = "violetllbdinda" ). 
Dessa övergångsformer, m ed ett gemensaJnt namn benämnda 
anomala trikromatcr, "svaga ifärgsinnen", "ofullständigt färg
blinda", äro svå ra att 'bestämt avgränsa fr ån de normala färg
sinnena, ej minst ur .prarktisk synpunkt. Karaktäristiskt för 
de an omalra trik.romaterna är em ell ertid, att de behöva längre 
tid, större synvinkel, int ensitet och mättnadsgra d (särskilt 
!Jeträfl'and e grön l) än n orma la för allt uppfatta en färg; vidare 
förete de en s. k. stegrad fä[·gkontrast, som bestå r dä1ri , a ll 
im•id rött te sig gula och gulvila färgton er som gröna, i1w id 
grönt däremot so m röd a. På grund härav är det lfö·r dem 
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svårt eller omöjlig,t att tillTäckligt snabbt uppfatta färgad e 
Jju ssignale.r ell er att med erforderlig säkerhet särskilja många 
oiiMärgade· sådana inhll varandra; de betraktas numera som 
lika riskabla inom sjö:farten som de i vanlig mening "färg
blinda". Man skulle även kunna f1•amställa saken så, att 
svårigheten1a Jö.r dem :bestå icke i br~stande förmåga att från 
varandra under gynsamma förhållanden skilj a två olika 
från färgsynpunkt starkt markerade, så 'att säga karakfårs
fu ll a, sken, t. ex. ett rött och ett ,g.rönt sken ~nvid eller strax 
e fter varann. Detta är des,sa tvärtom mycket ofta möj rJ.irgt, 
enä·r det Töda skenet för dem ter sig mer eller mindre gul
aktigt, de t gröna, i verkligh eten ofta b'låg.röna, "signalgröna", 
som vitaktigt; denna difTerens kan vara ·tillräcklig rför riktig 
tydning. Men det kan däremot vara mycket ·svårt för veder
·börande att vid ogynsamma ythe rfö.rhållanden (dål ig sikt, 
d·imma, .regndis, olika intensitet hos de färgade •skenen) skilja 
me.llan 

1) grönt (iblågrönt), som upprfaUas ~om vitt, 
2) vitt (gulaktigt, som det "vita" ju ofta är) och 
3) rött, som uppfatta·s som gulaktigt. 
Här k·unna di(l'erenserna ofta h•liva alltför små. 
Jag nämnde i det <för egående, att det kan vara svårt nog 

att m ed vetenskapliga hjälpmedel uppdraga en skarp gräns 
någonstädes i den serie, som bildas av övergångsformer mel
lan fullt nonmala och otvivel1akligt dC'felda .färgsinnen, i all 
synnerhet oun det ur prakti,SJk synpunkt gäll er at1t skHja m el
lan å ena sidan fä rgsin n en, riskabla för sj ö.fartssäkcrheten , 
och å andra sidan sådana, som, mänskligt a lt döma, icke kun
na Yara d etta. Nå gra korla .meclcl elanden om, huru man p å 
några håll ulcrmlands r esannerar i denna sak, kunna j u vara 
av ett vi ss·t intres.se : Av en rappor<t november 1921 fr ån d en 
en gel ske fä rgsinnesexperten Edridrge-Green ti Il Mercantile lVI a
rine Departement framgår det, att han ans er, att 25 % a v all a 
rnän haya en n edsa lt fär guppfatlning; omkring 5 % •taga fel 
på färgad e signaler r edan på en nautisk mil. - "The Naulica l 
Advis ers of the Boar d of Trade" hå ll a för e, att de, som kunna 
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ski lja mellan rött, grönt och klart på en mils distans, äga cll 
tillräckligt gott färgsinne. I ett arbet e av Fromagct och Bich c
lonne, sid. 90, (Exam en fonctionn el de l'~il, Paris, 1911 ) 
finn er man cifber ett m11nämnande a.v de internationelLa lju s
signa·Jernas ly svi:dcl, att den ,fralllska örlogsmarinens signaler 
kunna ses och särski lj as p å 6 sjömils avstånd av "tout hom
m e qui a une vuc normale, - si le temps est clair el ],a nui l 
noire, sans p'luic, ni hrouillard, ni n eige". Men - framhålle s 
det vidare - en ~så 'hög "acuite chromatiqu e" är ick e nö d
vändig, v•idare för h ög i förhåHande till fordringarna 'beträl'
fan de synskärpa. i\Ied åberopande av den franslka auldoritc
ten på området, Le Mehaute, anse dc nämnda författam e del 
vara riktigare att fastställa det mins ta avstånd, på vilket ljus
signaler oviHkorligen skola kunna rikligt uppfattas - "pou r 
pouvoir 6viter, par .un e man~uvre appropri ee, une collision ou 
un a:bor.clage". S•om mini11naldistans angives 2,000 m eter. 

I alla kulturlände r haYa numera färgsinn esdefekternas 
betydelse vunnit näldigt bea'ldand e, och talrika undersö!l< 
ning.ar i ~enare och ,senaste tid hava bekräftat deras egenskap 
av orsaksmoment vid ett flertal ,fartygs'kalastrofer. Ja, in·sik· 
ten om deras b etydelse har synls mig vara t. o. m. allmännaTe 
än om 'synskär.penecls·ältningens och ljusbrytningsfeilens. Vad 
som i det ,föregående sagts om olyckor, förorsakade av dessa, 
torde väl även gälla olyckor, orsakade av fäTgsitm esdefekl: 
äv·en här e.tt ganska stort antal fönborgad e fall, antaiet 0\.änd a 
säkra f,a.ll endast en bråkdel av samtl<iga, samma svårigheter 
aH leda i bevis, att färgsinnesdefekt verkligen spelat en r oi 
vid olyCJkan o . s. v. 

Med följande urval av kända katastr 01fer ti.J.l sjöss eller 
allvarliga til'lbud till sådana, lill stor del hämtade m Nettle
ships ,ar•bete: "Accidents from D e<fcctive sight", •vill j ag söl< a 
pointera den •oenhörcla betyde~sen 'för sjöfartssäkerheten av 
en färg.sinnesl{lontroll, så ell'ektiv som m öjligt. 

J ) års rappoden f ör 181>0 omtala r '"TI1e Superv isi ng In:<p cctoi'-
Gcncral o!' :-iteam-Vesscls" (Unilcil Slatcs) kollision en mellan !Jogsc1'-
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[tngarcn "Lum!)l'nnmnn·· ocl t å ngaren ' 'baac Be ll" lien 3 juli 1875, utanfö 1· 
]\'orfoll,, Virg ini a. l\l ar natt. Efter o lyckan int:H5fH ics av ··rsaac Bel'!:; .. 
,.åYäl J'aptcn so m önigt lJ efål, aLt fa rLygens kur:; er Yar iL sådan a, att 
enelas t st ~TlJorll s lantl'r na l' unn a t Yara SY nl ig för ' 'Lumbce manns" b c l'äl
llaYare. Denn e påstod därem ot, att •å•ngaren visat rött sken, m en tunclc 
icl<e med vittn en bevisa clc lLa. Fl era person er anklagade l1 onom för a tt 

11 aYa ya r i t b eru sad, men icke Il ä! ler <l etta kunde IJeYisas. Y id elen n a 
olycka oml,omm o 10 personer. Orsak en föt'!Jlev länge ouppklararl, m en 
på sommaren 1880 und·e rsöktes "LumlJermann.s" ll e l'äl.llruYai'C av läkare 
på Norfolk :\fa r ine Hospi tal Yicl tYänne olita Lillf·ällen och b efann s " färg
blind ''. 

At.t 11ndersökn:ingen före logs fö i'St 1880, to rcle sa mm anhäng·a cl ~ir
med, alt oiJ !igaLo ri ~k f~i.l'gsinn ewnclersökning i li'ö r cnta statema för eskr evs 
i febt"uari 1880. 

(I detta sammanh ang må nämnas, att ··;:;upervi s in·g Slll·geon-General .. 
i en rappol't mellcl clar, att till d en 30 juni 1880 1!1acl e und ersökts 2,870 
lotsar , ocl1 a tt av d essa Yoro G4 färglJlincla; mecl clå tida undersöknings
metod er erta ppades lik Yäl ])lott el e a lh·a gTöYs la f:\rgsinn esclefekLerna. ) 

2) At· 1879 giclc skonar en "Teresa" .förl orad i 'fi!Jara's h<unn (C u9Jas 
nordkust) clärige nom , a tt det y,icl en a ändan av k ajen hefinLliga röda 
sken e t uppfa tlacles som Yitt. 

3) ,\ngarc n " Cit~· -of Au:;,Lin" gick föl'loracl 21, april 188J vi e! Fe man
clina, F lori da. \'i cl lwm ninl op pet l1 acle lo tsen mi sstagi t s ig på lJo james 
färg. Lotsen befanns otvive laktigt fJ.rgsli nn csclcfckt; han uml ersöktcs först 
av D :r J. H. P o,pe i Femamlin a od1 därefter av D :r CI1ish olm i Baltimor e. 
so m båtla a,nsåg·o, att J:irgsi nn esclefekt föl'clåg, oc41 a tt ''his e~·es a re a ffec
tecl fr om excessive u se o-f Lobacco". Detta fall utgör siiluncla e tt lärorikt 
rxempel på 1Iönänad färgbl inliiJ e L. - Sedermera unelersöktes h an ii.Yen 
av tYå s. k. '"Local I nspect ors ' ', Jon es ocl! Hcatlman i :-;ayanna l1 i nät'Yaro 
av r epr esentanten för Board of Pilot Commissio,n ers . JI ~ln·icl konstaLe
rades : ''at a Llista n cc of six fee t, l1 c is not ah le to cl·istingu is lJ one colour 
kom ano ther". 

4) I Bri.t. :'lied . :Io·mn ., j an . 1888, relaterar .D :r Armstrong följand e 
fa ll: " !En ske,ppa1·e pö. e tt ilngt'a rL:-·f". so m gick pi -:\Ti :;sissipp ifl oclen, kom 
t.ill mig mccl 0n man föe färgsdnncsunl lersök n ing. .\Iannen befanns v-ara 
flirgblincl oc11t seelan ätski lli ga å t' till!Jaka inecgistr erad som sMan, <l. v . s. 
olämpli g . :\lan n en föeklaracl e, a lt han icke Y~'in lat att bli Ya gocll,äncl, med
clelacl e Yiclare, a t t lians faetyg en gilng sänkt ett ann a t till följe! a\· J1ans 
Oförmiiga att skilj a pä färgad e sken . Skeppare n harlc förut recla p:'t clc,;sa 
fakta." 

5) En klat· höstnatt 190G bleY ul:mför 'l'eelleborg danska ångaren 
"Heimclal" rammml a \· finska :!Jarkske pp et "Onnli'·, vilket senare fartyg 
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~j ö nlc " J-l ci mllals" s t~Tman upp s av vid un cle rsöknins om anledningen li JI 

oi)·cka n, at t ··onn i' ' visat e tt s.kcn , so m ändrat färs s trax före k ollisionen. 

varigenom l1 an f ii tt inlr~ck av alt segclf'a rt~·gc t änclrat lwt·s, m en Iiir 

S<)nt. ALskilliga , ,i ttn en förn el; acle , at;t scgelfar·t y,gc t sjort nägo n kut· , _ 

ftn.clr•i rug. Han lt aclc v id olyckstillfället s t, tt breclvid rorgängaren ocl1 ltad •·. 

när han säg c!ct sken, so m ltan troclcle Yara segcHartygets b ab orll slantcrn n. 

gi Yit orcle rn "!Jabonl" oc:ll omeclclbart clärcf tcr i l1 äif li g t on ''cl ikt bab o,·d '' 

~cumt själv hjälpt till m ecl att lägga om rollr·e't. :\Ien s trax för e kollisi onen . 

,;o m inLJ' ä fTacl e någea 1få minute r clärcHer, l1 a clc SL)Tmann cn set t sriin t 

,;ken . ~\len yark en rorgängaren eller någo n ann an på bn·gga n haclc s••ll 

nåsot r öt t sl;en. 
S t~Tmanne n , so m •bl ev lJ cclövacl Ydd kollisionen av någo n cl el ~w de ,1 

ncdf•a ll anclc riggen , blev intagen pil sj ul;hus i .Köpenhamn. 'l'vii. eller Lr •· 

vec!;o t· efter o lyck·an IJ!ov lt a·n unclersöt;t pä el t f)·s·iolog iskt laborat oriulll , 

nc lt llet IJ c fanns , a tt ltan fönäxlacle grä l t och grön t. Några fä clagar· d~ir

r fter und eesöJ;les l1 a n av D :t' Bj ert'um , professot· i oftalrnolog•i , vat'Yi l 

k onslatcmc!es en li ndri-g defekt; men Y il! en teeclj e, mera inc;c ende unllcr

~ökn ing m ed ett fl ertal m era .e:-;akta m ctocler, något m era än en mä na l 

r;fbc r· kollisionen , kuncle •icke n ägo n .fäJ'gsinn esclefcU pitvisas; e l t är cnw l

lcr ticl säker·t, nämli gen att lit ans {äegsi nne icke f ungcmde normalt Yid 

olyek stil!Jället; inför dom s•to l en Lillstocl l ta n , att (!C ])å{! a far ly.ge ns l ii. ~,. 

va r it såda nt, att ·o n d a.1s t s t~TJ.lorcl s lanterna n på "Onni" kunnat YaJ"1 

,: ~[] ;Jig ;f ö t' " Heimcl·al" . I •cleLta fall ligger· elen förklar in gen nli.nnast t•i Il 

ilamls, att 'fäl·gs inn cscl e<fck ten varit en fön::t rvacl ('s ]wi t- oll c J' tobaksmi ss

bmk ell er bådad era ), som giltt tilllJaka unele r sjukilllSYbtelsen. 

( \V. N-a:ge l, Fae!Jonbl inclll o it une! Voeke-11rssiCille rke it zut· ::: e.e u. ~- \Y. 

i Tägli cthe Humlsch a u, juH , 1\J07 och E. Neltles ltip, Accirlen Ls of [)efeeli w 

Sigllt, Postsct1i p t, 6 juli , 1913.) 

6) P å Unter-E: lb o k o lli dera lle ål' 1002 b ogserängmen ''Hansa·· nw l 

pa~sa,ge J'at'iln gar e n "PI\imus", vie! Yilkon J; a tastro f 107 liv gi ngo iföeloratl< ' . 

l.incle'l' cl c t därpå följande rättsliga ef>tet·spe let cli sJmteeac! cs i pressen 111~-,._ 

ket clc:n möjligh ete n, a tt ".färgb linclil ot" skulle lwva .förorsakat olyckan . 

.\ncla till vilre n 1907 Yicltogos emell er tid inga m ä Lt och s te.g för a lt fn 

klarll•e t i sak·en. :\fen Yid nämnda tidtpun·kt 'llleY likYäl b elfälilwvaJ'Cn :1 

''Primus" unden;öld, väl närmast till följ d av en ar tik el i (len allmilnn :J 

pressen av num era •aY l i! ln.e Prof. Na~e l, elen •framståen de forskm' en l'" 

fltrg-sinn eso mråclet . Befäl!JaYat·en ifräga befanns YaJ'a färg·lJlincl. o cl1 enli '-' 1 

Gu ltmann IlaLie ~1an vie! olycksLillf(illet upp:f-attat " Han sas" ba!Jorclslanlenw 

~:om geön. 

(l~ i g·o n e El'l'. c in es Fat'·IJenscllwac!Jcn auf B inn cnge\Yässe rn und a11t' 

:-;ce. Hansa Deutscil e 1'\aut. Zeitsc>llr ift, ap r il, 1907.) 

7) Under en cli s>kuss ion i cl e•t cl anska Oftalmologbke :-; elska!J ~ ·, 

septcmlJet· 1921 yttracles följanile av n :t' Olaf Bl egvac!: "Som el l Eksem p• ·! 

paa ll\'iikcn Hollc en s·e lv lr lterc Grarl af F at'YelJli ntl !Jrd J;an spill•' i 
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]-- is skal vi moeddc lc f0 1geml c : En Premi cwlcutn ant i :\Ia,· in cn skuld e 
Pl'a":, ' 
en N at - so m F0t'e r a.r e n 'r orp eclo lJaacl - sej lo efter Signal el'. Ha n h;,wd e 

13
a e t h mn,gencl e Ha at· n mr sej le t Baac!en p aa Grund, .fo l'cli han sa a en 

~Tyjn Lantcl'n O som klar" . Heclan vicl a.ntagnin gen till sj ök aelett hacle ha n 

~jsat osäk eril e t gentem o.t färgaclo s'ken. (I Danmark användes n l1mUgen 

])L a . .en Jan tem a mecl fä•r·gacle sk en f ör uncl e rsöknti ng.) \'icl en se Ll e rmera 

för etagen ingåo ncle und ersökn.ing m ecl me1'a exak ta m e tod er befanns l1 an 

yara färgsinn escl-c:fekt i linelt"if!'a l' c g racl, s. k. anom a l Ll' ikrom a t. 

8 ) I Bl'it. Mcc!. Joum. , m a rs 1890, r edo gö r B ickerlon -för LYå s itu a

tion er, '~icl villm ombo rclhuggning un c!l·i kits enelast däri ge nom, alt clo färg

s inncsclcfeldes tolknin g av cle fär.gacl e signalema k on· igerats av pe 1·sone1' 

mecl normalt färgs inn e. I clet en a fallet uppfattades grönt som rött, i 

det andra häetom . 

En vis1s sanning ligger också onekligen i följande utta

laJude t~ll mig av e n gammal sjöman: "Om två personer på 

bryggan icke äro överens om skenet, är den ene säkert 

"'kl en i :färg erna". J a•g til'l å tcr mig här i denna tidskrift än 

en gång citera ett uttalande av Prof. Nagel ( e:ftcr O lon·, Ma

rine Rundschau, okt. 1910): "da giöt es kein D'beriegen .... , 

die \Varnungs,farb e muss dem Marnn gewi.s.sel'massen in die 

Augen •spring·en, es. 1nuss ihm wi<e ein Rue1k durchfalhren, wenn 

er grii.nes o der ro les Licht sieh t". 

Hittills har jag blott berört frågan om färgsinnel s bety

delse för vad jag sl<Julle vi1lja kalla sjöfarten i trängre cll'er 

egentlig mening. Hymden, lufthave t, har ju också blivit 

en krigsskådeplats. Det torde chirför vara av e tt Yisst 

intresse att taga d el av några krigse11farenhe ter i avseende 

å •flygarn es färgsinn e. I Trans. o.f the Am. ophth. Soc., 

1919 ("Furlher experi ence in the ocular -functions of avia

tors") framhål'ler \V. H. \ViUmer, aU färgsinnet är av en utom

ordentli:gt s tor betydels,e för alla fäJtflygare; "observern" 

måste kunna Jätt orientera s~g på kartor, där .skogarna be

tecknas m ed grönt, vägarna med gult och städerna med brunt. 

Vidare är e tt skarpt färgsinne nödvändigt för att kunna upp

täcka falska vägar ell>er löpgravar. Flygar.cn måste kunna 

igenkänna färgerna på olika un.if·ormer; vV·ilmer Ib er ä ltar om 

en flygar e med defekt fä rgsinn e, att han flög 3 t. över fienl-

Flygan~es 
fii1·gsinne . 
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liga trupper, innan han ,fann lämpligt a 1t beskjuta dem: han 
hade slutligen känt igen trupperna på CL ,:>ras hjälmar. F iir 
landningen framhåll er Ca,ptain Allen, R. A. F., a tt det iir 

mycket v~kti<gt att 1nmna särki lja markens ,färgnyanser. Det 
nu anförda torde m åhända ick.e äga tillämplighet på marin
'f'lygare, jag vågar icke yttra mig därom, m en upp enbart är 
för ·fält- och marinflygaren gemenamt c~ t oeftergivlig :\ 
kravet att säkert och utan minsta tvekan särskilja färgad l' 
signaler, frlagg,signa:J.er, raketer, b engaliska eldar samt fä r
gade sken såsom landningsplatsernas angöringssig.na<ler, fa r
tygs och aeroplans. po~iti.ons.lju.s m. m. Det kan, som \Vihn e, 
särskilt /framhåller, var a av vikt att säkert och tidigt k änna 
igen ·fä r'gerna p å ett annat aerop.lan t. ex. för att undgå at ' 
beskju·ta en stridsJ,amrtat. Och slutligen, .en marinflygan· 

med skarpt färgsinn e fullgör otvivelaktigt säkrare sina mi li
tära uppgifter, upptäcker t. ex. lättare ett camouflerat ku st
batteri e. d. än en sådan .beh äftad med färgsinnesdefekt. 

I det för egående har jag nästan ute srlutand e upp eh åliii 
mig v•ild de m edfödda ·fä rgsinnesdefekterna i min översikt. 
Förvärvade defekter förekomma emellertid även, de är o utan 
tvi ve l en viidig f a!ktor att räkna m ed ur sj M artssäkerheten s 

synpunkt. I den lämnade ~ammanställningen av sjöolyck:J r 
eUcr tilllbnd, vid vilka ett defekt fä rgsinne SP'elat en roi, h ar, 
som nämnts, defekte.n med störs•ta sannolikhet varit förvärvad 
i fa llen 3 ooh 5. I några andra länder, i synnerhet i 

Tyskland odh Frankri'ke, har man s<edan 'länge haJ't sin u pp
märksamhet r·iktad på den stora ·fara för sjöfartssäkerheten 
.som otvivelaktigt h otar från deUa håll. Färgsinnet kan så
lunda med ticlen undergå \förändringar, och förvisso mås.tc 
det betraktas som klokt ·och ration.elt att undersöka redan an

ställd personal tför att kontrolle1ra, a tt de för an tagningen sti
pulerade fordringarna fortfarande uppfyll:as under tjänsten 

•om.bord. 
I motsats till de medfödda f ärgsinnesdefekterna åtföljas 

de förvä r vade ofta av andra •f unktions1ru:bbningar hos öga t, 
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bl. a. n edstatt synskärpa. Men ·även förekomma rubbningar 
a\· ögats ljUtssinn e, ( tiJll Yilket j ag senare återkommer), hl. a. 

å det s~i tt, att vederbörande tycker sig se bättre i skymning 
~n vid fullt dagsljus. De förvärvade defekterna äro icke sla

ti·onära, ej ,så skarpt karakteriserade eller avgränsade från 
varandra ·som dc medDörclda. Den 1förvärvade röd- och grön
blindheten, elen otvivelaktigt .farligaste, uppträder i synnerhet 
vid sjukliga Iförändringar ·i synnerven, elen är ett tidigt u t

tryC'l'- för en allvarlig funktionsr-ubbning hos synor·g.anet. Den 
"er sig ej så sällan til!tkänna genom färgförväxling: röda färg
to 

toner bereda svårigheter, ·apelsinen ses i citronens färg, det 
kan vara 1svårt att på färgen skitlja Q<lika slag av mynt ifrån 
varandra; den 1för ekommer vidare bl. a. vid några syfili
tiska följ d sjukdomar, vid vis.sa sjukdomar i näsans• fbihål or, 
efter bländning (blixt, korts lu lnin.g, starkt båglampljus m. m.) 
samt slutligen vid åtskilliga förgiftningar (morfin-, koffein-, 
nikotin-, e ly l- och metylalkohol-). Beträffande dc tre sist
nämnda förgiftningarna <villll jag särskilt framhålla, att de äro 
de· vanlig·aste och ur pral<lis<k synpunkt viktigaste. Ur det 
förut n ämnda arbetet av de fran•ska föd~attarna Fr01maget och 

Biehelonne må här anföras fö ljande: "On sait que le sco tome 
(d. v. s. här = ett i näl'l1cten av eller i J<ixationspun:kten be
fintligt röcligrön'blint område) chez ccux qui font abu.s de 
l'alcool e t du tabac est tres frequent. Dans la marine comme 
dm11s les chemins de fer, on est ISOuvent eX~pose a rencontrcr 

des thommes qui presentent cettc alteration du sens chroma
tiqu e". Otvivelaktigt rena fall av förvärvad röd- och grön
blindhet i föajcl av tobaksmissbruk torde vara relalivt säll
synta ; ett samtidigt (etyl-) alkoholmissbruk torde vara det 
vanl1igaste; och h elt säkert utgöra därvidlag dåliga hygieniska 

.för•hållan'den ett bidragande moment. Vid metylalkohol- eJ.ler 
rättar e träspriHörgiftningCin (varvid de .s. k. pyridinbaserna 
sannolikt illtgöra giftet) äro fär@sinnesrubbningarna ungefär 
likartade som vid den egentliga alkohollf"örgiftningen (etyl-), 
lllen träda åtmin1stone i typiska fall i bakgrunden för övriga 
svåra symptom, rsärsk<ilt den redan mycket tidigt inträdande 

Tidsleri/t i Sjöäisendet. 28 
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starka nedsättningen av synskärpan. Denna senare förgif t
ning !kam upplwmma ej blott efter fö.r täring utan även genom 
inandning. Vid minimala smugglingsmöj ligheter, m indre iin 
de nuvarande, förtäre1s nämligen på ena eJ.ler andra sättet be

han'dlad denatureJ·ad sprit i ganska stor utslräckn.ing. De
naturering,smedlct är hos O•SS som bekant pyridinhaltig trä

oSprit. 
Me'd några få ord vill jag här nämna den andra form en 

av förvärvad lfärgsinnesdefekt, nämligen violctVblindhclen; 
denna förekommer vid en del sjukliga tillstånd i ögats inre: 
även vid den gulfärgning av ~inscn, som inträder m ed år en, 
kan kon1stateras en färgsinnesförändr ing, 1som p åminner om 

violettblindhetcn. Ur ·sjöfartsäkerhetens synpunkt taorde den

samma vara av mindre betydelse. 

Om prövning Ett närmare ingående på olika metoder för undersökning 
av fargsmnet f" · t 1· t f... d olilcametode/ av ' argsmne 1gger u om ramen or enna uppsats. Men lika 

väl som färgsinnesteorierna fortfarande k ämpa med varandra, 
så konkurrera undersökningsmetoderna, varje särskilt land, 
·kan man nästan säga, har sin metod eller sina metoder. Ett b e
kvämt ·sätt att avfärda saken v.ore ju att deklarera ungefär 
så som den cngel,ske författaren Malc-olm Hephuru gör i hand
boken "The Ophthalmology of General Practice", sid. U3: 
"Colmmblind.ness is a su!bj ect rubout whlich thcre i•s a good 
deal of Controversy .even amongst experts, and it is so com

plicated tihat it is hardly worth the general practitioner's wl1 ile 
to try to ma!Ster i t''. 

Beträffande u ndersökningsmetodiken måste jag likväl hiir 
lämna några meddelanden, när.mast ,för klargörande av färg

sinnesfrågans utveckling i vårt land sedan åren 1910- 1912, 
då denna fråga, som nämnt, senast behandlades i denna Ud
skrift. I ledamoten G. Nilson s årsberättel.se 1910- 1912 och 

min 1911 publiiceradc uppsats "Om färg·sinncsu ndersö'kningar 
med färgade siken", till vilka rupp.sat•ser j ag rfår hänvisa den 
intresserade, lämnas en översikt av några viktigare, dittilh 

använda m ·etoder och med dem vunnen er.farenhet. Sednn 
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dess ha r .emell ertid färgsi nnesfrågan vun nit ökad aktu alitet i 
vårt land, väl närmast m ed anledning av ett särdel es om

tvistat .fall av färgsinn esdefekt å r 1913 vid statens Järnvägar . 
I anledning av ~.ungl. Maj :ts nådiga brev den 19 september 
1913 utsåg Medicinalstyrelsen november s. å . Prof. 
Hj. öhrvall, Laboratorn G. F. Göthlin och förfallaren att i 

egen skap av sakkunniga .biträda slyrclscn vid revision av h e
stämmeliserna från år 1882 angående undersökningen av färg
sinne. Sedan 1882 hade nämligen det Holmgrenska se fir

garnspr-ovet varit det en:da ofl'iciella - och är det allt !fort
farande. De gångna årens erfarenhet hade givit anledning 
antaga, att en viss otil],förlillighet vidlådde denna metod och 
att d etta fört med .sig h ögs t avse·värda olägenheter för såväl 
myndigheter som individer. En av mig för etagen eft eruncler

sökning 'bekräftade till !fullo den o!l'ici ella m et10dens otillför
litlighet: 26 tvivelaktiga eller om l vistade fall efterunder·sök
tes; vm·je faJ.l hade minst etl, s lundom två olika läkarintyg, 

utvisande, att färgsinnet enligt sefirgarnsmetoden icke var 
normalt, m en samtidigt från ett till sj u intyg, utvisande, att 
färgsinnet var normalt. Efterundersökningen företogs med 
fyra olika metoder, Cohn's florkonlrasttavla, Stillings pseu
doisokromatiska tavlor, Nagels anomalos.kop (spektral:färg.er) 
samt Edridge-Grcen''s "Colour perception lamp" (färgade 
sken). I samtliga 26 efterundersökta .faU kunde jag konsta

tera en kongruens 'mellam. dc tre för·stnämnda metoderna, ett 
förhållande, som ju talar för dessa metoders åtminstone rela
tiva tilllförlitlighet. Och anlar man, att ett f'ör dc !:re meto
derna överensstämanande resultat är beviskrafligt, finner man 
det för ;scfirga:rnsmetoden nedslå ende resultatet, aH 50 % av 
de efterunclersÖ'kta ägl ett defekt .färgsinne, men cfteT 
unelersökning med sefirgarnsmeteden ·erhållit intyg om 

norlllalt sådant, unel er det att 50 % trots normalt fär a-. / ( b 

s~nne fäl.Jts av samma metod och förvägra ts klart belyg. Jag 
Vlll icke inlåta mig på att avgöra, vilket som äor betänkligast. 

.. Av en sammanställning av ytterligare 20 efterunder
sakta fall framgår unge.fä;r detsamma; dessa 20 fall voro så-
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dana, i vilka antingen den undersökte betviYlat en föregåcn cL· 

undersöknings negativa resultat el l er också för slutligt :n_ 

gö{rande hänvisats till mig av undersökaren, vilken icke ans ~·tl 

sig kunna fälla elt rättvist utslag med scfirgarnsmetoden. 

I .flertalet and11·a länder är er.farcnheten beträfia tHl L' 

sefirgarnsprove L fullkomligt densamma; det sk~ull e .föra f' ii r 

långt all redogöra för densamma, men ·vill jag här endast som 

exempel nämna, att i Finland äro sedan 1919 Stillings p se u 

dois.okrmnatiska tavlor föreskrivna för örlogsmarinen; f iir 

undersökning av handelsflottans personal användas antingen 

dessa eller N age}s. Inom N arges marin 'f örehuga s undersök

ningarna med sefirgarnsprovet och ett därmed mycket närl w 

släktat norskt prov, Daac's prov, samt dessutom med två s. k. 

praktiska prov, ett vild dager med färgade flaggor på 200 m c

ler, ett i skymning eller it11ÖI1ker med lanternor på '/, mi ls 

distans. På senare tid även Stillings ta~vlor, Ii all synnerhel 

om resultatet me.d sefirgarnsdockorna är osäkert. Ganska in

tressant är det meddelandet i "Tidskrift f. elen norske L<-cgl

fören.", juli Hl20, av Manthey, att vid inskrivningen ay 

Yärnplikti,ge i mars s. å. visade det sig, att av 554 på ovannämnt 

sätt för en första påmönstring förut unelersökta sjömän befun

nos 18 man Järgsinnesclefekta, varav 7 i högre grad. En d el 

!brister synt·es Manlihey vidlåda elen nuvarande färgsinneskon 

·Lrcllen. Att mät'ka är, att de fär.gsinnesdefekta upptäckles 

med Slillings tavlor. I Danmark användes ofiiciclt ett lan

tcrnprov, som vanligen suppleras med sefirgarnsprovd. Som 

emellertid dessa prov ej anses fullt Nllförlitliga, lära därjämtl' 

användas Stilling's tavlor eller några liknande japanska, 

Ischihara's. Enligt en rapport från den kände engelske fär g

sinnesexpenten Eclridge-Green till Mercantile Marine Depart

ment så sent som 7 nov. 1921 •finner man, att inga bestäm

melser för •kassation av defekt färgsinne äro fastställ da, 

sedan "Holmgrens sefirgarnsprov befunnJits ,föråldrat". E n 

var, som ej tillfredsställande kan utföra sefirgarnsprovet, k as

sems likväl; men, tillägger Edridge-Grecn, sefirgarnsproYct 

släp1)er igenom 50 % av de för tmfiksäJkerhelen riskabla ( ! ), 
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och av del'n, som fa lla på sefirgarnsprovcl, äro 50 % icke far

liga (!) . Inom Tysklands örlogsmarin a~wändas Nagds och 

Stillings tavlor, men inom handelsJlottan, märkligt nog, fort

farande scfirgarnsprovet, men i en modifierad form. 

Alltnog, det Holmgrenska sefirgarnsprovet håller numera 

på att utträngas av andra undersökningsmetoder - sedan 

detsamma banat väg Iför en ordnad färgsinneskontroll i hela 

den civiliserade världen, tack vare svensken Frithi•of Holm

grens märkliga klarsynthet och storartade pioniärarJ:>cte. 

I novcm:ber 1915 avgåvo de nämnda av Medicinal

styrelsen tiltkalladc sakkunniga: "Betän!kande och :för slag till 

ändrade bestämmelser vid Utl!dersökning rörande Järgtblinld

h et": sefirgarnsprovet befanns vara icke tillräckligt känsligt, 

vidare otillförlitligt, SV'.'trfattligt för den, som skulle prövas, 

och ställd e des,sutom ganska stora fordringar på undersöka

rens k0'111:petens. Det borde :för unelersökningarna i första 

instans ersättas med elt urval pseudoisokromatiska tavlor en

ligt Stillings princip, .framställda å svensk litografisk verJ\.sta~l 

enli;gt GöthJ:ins anvisningar, jämte en ur sefirgarnsprovet ut

bt'uten del, det s. ik. purpurprovet, s·om supplerande. På några 

platser i vårt land !borde dessutom inrättas en högre instans, 

instrumentell väl ulrnstad, till vilken första instansens un

dersökare skulle hänvisa de undersökta vid minsta tveksam

het be träfi'and e färgsinnets beskatrenhet, och hos vilken per

soner, som icke åtnöjdes mecl ,undcrsökningsres·ultatet i första 

instans, kunde besvära sig. - I mars 1917 avgav Medi

cinalstyrelsen u111derdånigt yttrande och förslag, i huvudsak 

överens·stämmande med de sakkunniges. Genom remiss an

modade sedermera Kungl. Ma,j :t vissa civila och militära myn

digheter, de medicins:ka 1fakulteLerna och landets läkarekor

porationer att avgiva utlåtand en i ärendet. Sedan dessa in

kommit, anbefalldes Medicinalstyrelsen att ånyo av

giva Utlåtande med anledning av vad som i dc beg•ärda utlå

tandena f ö re k c mm i t och bemyndigad e s aH ti Il kalla två sak-
kunni·ga ·f" .. d f.. J I or upp.goran e av nytt ors ag. slu tet av år 1920 

voro dessa, Professor A. Gullstrand och författaren, fär-
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diga m ed sitt förslag. Avsikten var a tt föreslå , att den förut 

nämnda, av sakkunniga 1915 föreslagna m etoden i hnYntl

sak m å tte vinna tillänrpning - enär n ågon bättre och fö r 

universelt \bruk lämpligare icke kunde angivas. Vid denna 

tidpunkt kommo em eNertid några nyss puhlicerade upp sal se r 

av Professor Hess, Miinchen, till de salkkunniges kännedmn ; 

dessa uppsatser voro av ett alldeles s•är ski lt s tort intresse i 

denna sak. Hesspåpekade den bristande 1exakbhet en hos sa m t

liga hittills föreskrivn a metoder för und ersökning av hl. a . 

sjöfo~ks färgsinn e. Till stöd för sitt påstående anförde h an 

vi·ssa omständigheter vid en järnvägsolycka invid Dresclt' J. 

22 sept•en1ber 1918. Vidare angav H ess flera olika nya me

toder och apparater, dels sådana ,för mera ingående, vel L' n

stkapliga undersökningar, dels sådana för läkarepraktikcn . 

Det sk<ulle föra 1för långt att här gå in på hans undersökningars 

detaljer och hans kritik av metoder, sådana som den i Yart 

land ifrågasatta. Han betecknade det emellertid som hopp liist 

att ernå ens någorlunda tillförlitliga resultat med dem. Yi <l 

föredragning av ärendet i Medicinalstyrelsen i m ars 

1921 fram'höllo de sakkunnige, att dylika uppgifter angående 

den hos oss ifrågasatta metodens värde icke kunde him na:' 

o1beakta·de utan voro tvärlom ägnade att ingiva betänksam het 

och tveksamhet. För att kunna ,komma till någon större Yiss

het beträ!Iande det praktislka värdet av de Hess'ska metoder na 

odh för a tt undersöka möjlighelerna att inpassa dem i den 

föres lagna organisationen av färgsinneskontPo llen för.esl ogo 

de sakkunniga anskafl'andet av vissa av apparatern a. 

Medicinalstyrelsens framställning härom Ull Kungl. Maj :t hc

vilj ad e s, apparater r ekvirerades, och sedan bör j an a•v å r 1\)22 

hava Profes•sor Götl1lin, Uppsala, och ,fö rfattaren !fö-retagit un

dersökningar med nämnda apparater. Granskningen gav f. ö. 

ti l'l reS<ultat, att metoden ingalunda lämpar sig för allm ii nl 

praktiskt bruk, någ,ot som man j u så gärna ve lat tro av Hess' 

fTa.mställning. Det kan ju vara möj,Jigt, a tt meto-den ifr i\ga 

k·an vara r clah\'1 oantastlig ur Yetenskaplig synpun•kl, men 

den är otvivelaktigt .för komplicerad, tidsöda nde, den fyll er i 
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sin nuvarande form icke de oefter.givli ga anspråken på en 

Jö.r :elen a llmänna praktiken lämpad metod, n ämligen att vara 

.säker, snabb, 1bekvämlig. 

När nämnda granskningsarbete i det allra närmaste var 

slutfört, erhöllo de sa'kkunnige i sJoutet av förra året från 

Medicinalstyrelsen det meddelandet, "att Kungl. Maj: t 

förklarat utredningen om ändring i bestämmelserna för un

dersökning rö,ra111de .fiä r gblindhct såsom avsl utad". - Geddes

yxan h ade i misshugg träfl'at några individer, om vilkas oskuld 

och ofarlighet det varit ganska lätt att ,förvissa sig. Och föl

jande m ä rkliga situation har nu inträtt: i Sverige, en gång fö

l~egångsland et på färgsinn eskontrollens område, tvingas ännu 

å r 1923 läkarna att med en högst otillförlitlig, ja, farlig och 

1917 av landets högsta m edicinska myndighet uMömd under

sökningsmetod taga på sig ansvaret för s\nåra olyckor; ännu 

i dag skola Sveriges läkare, som väl veta, att metoden utdömts 

av Medicinalstyrelsen, "på heder och samvete" intyga färgsin

nets •beskaffenh et enligt denna samma "av Medicinalstyrelsen 

uppgivna metod". Och slutligen några ord om de undersökta: 

dessas sociala och ekonomiska ställning fordrar ovillkorligen 

en så exakt och pålitlig undersökning redan vid första antag

ningen i tjänst, a lt sedermera något tvivel om deras färgsinn es 

beskaffenhet vid nämnda tidpunkt icke kan uppstå. 

Oclh härmed får jag avsluta denna min årsredogörelse, 

som jag givit iformen av en framställning av ögats funktions

duglighet inom den militä ra och civila sjöfarten, med hänsyn 

till form- (syn skärpa) och färgsinne. I en följande r .edogö

relse vill j ag, som nämnt, söka lämna en översikt av några 

andra .för sjötjänsten vikt iga funktioner hos synorga nen. 
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S jöoffk:ersuniformen. 

Inom sjöofl'icerskretsar har sedan åtskilliga år tillbaka 
gjort sig gä ll ande ett önskemål att få såväl en del uniform s
'bestämmelser som vissa uniformsplagg ändrade. Som våra 
marina myndigh eter f. n. ä r o anmodade a v giva yttranden öwr 
HBK :s förslag till vissa ändringar ~ nu gällande uniform .;·
bestämmelsm, bör tidpunkten vara lämplig framhålla några 
synpunkter i samband med denna fråga. 

Från tiden som nybliven ofl'icer erinrar j ag mig ännu 
livligt, huru en av mina jämnåriga kamrater vid ett tiUfä lle 
ganska skarpt tillrättavisades av en b etydligt äldre kamrat, 
därför att ihan till mässdräkt uppträdde i du bibelvikt krage . 
Mycket hade han nog inte varit värd, om han samtidigt upp
trätt iklädel "pumps"! Då var det syn- och hörbarligen 
gängse praxis att till parad och mässdräkt ej fick nylljas 
annat än enkel upprätlståencle krage - och "pumps" k unde 
över hu vucl taget icke brukas till uniform. J a, det va r da 
det; men tiderna förändras och "m·oderna" med dem. Ycm 
blir väl numera förvånad öve r att se en sjöoff,icer skrud ad i 
mässdräkt m ed dublbelvikt krage, halsduk med ett, må vara 
diskret, men dock mönster i, mjuk skj orta, vars elegan s fiir
höj.es gen om skjortb r östets likhet m ed ett tårtpapper samt 
slu tligen på fött erna "pumps" med stora rosetter. Dyli lw 
numera så vanliga utsvävningar ifråga om denna klädsel böra 
ej längre få förekomma; där de·n individuella u ppfattningen 
brister måste r eglementsbestämmelsm· tillgripas. 
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I detta sammanhang kan vara lämpligt påpeka, att den 
vita väst, som användes till jacka, bör vara av fastställd m o
dell, så .att man slirprper se dessa "civila" frackväslur m ed 
långt ned på benen hängande snibbar. 

Klädselfrågan ger mig an ledni•ng beröra en delalj, var
över m ångens esteliska sinn e !blivi t upprört. Hur ofta ser 

111an ej på en sjöofficu den mest delikata, enkel- eller mång
färgade strumpa titta fram mellan byxbene l och lågskon ! 
Inte !h Ör ·Cn k ulört s trumpa (annat än vit till vitt ) samman 
med .en uniform, som i övrigt ·består av b lå och vita klädes
plagg. Strumpor till blå uniform rböra vara svarta ell er mörk
blå, åtminstone alllid då lågskor användes. Må vara a lt 
mången anser bruket av strumpor av lju s Järg var a mer a 
hygieniskt ; det är sannt, m en för en yr kesgren som av tradi
tion och uppfostran genom dagliga bad och ombyten av klä
der h åHcr sin kropp ren och sund, torde bruket av mörka 
strumpor ej kunna skadligt inverka på hälsotillståndet. 

För att övergå till utseendet av vissa uniformspersedlar 
gör man sig först den frågan: hur förhåller det sig egen t
ligen med vårt uniformskläde av modcllfärg? Fortfarande 
ser man j u nyansl<affade uniformer av bra nog olika färg . 
Visserligen träder hes lämmelsen om bärandet av uniforms
persedlar av modeNfärg i kraft först m ed år 1926 och kanske 
blir den tiden av någon anledning, numera så vanligt, för
längd. Men - varför icke taga steget ·fullt ut och antingen 
lå ta kronan anställ a skickli ga tillskärare och skrädda,r c, vari
genom § 22 i avlöningsreglementet visar sig vara en förmån 
även för ofl'icerskåren annat än blott på papperet, ell er ock 
rlåta anskall'a .ett enhe tstyg för -leverans till samtliga m ilitär
skräddare. Går man icke snart in {ör en av dessa metoder 
komma vi nog aldrig ifrån den vackra och till talande synen 
av nästan sva.rta byxor till ljus:b] å mässjackor och tvärtom. 

Den nuvarande modellen på uniformsmö.ssa bör ändras. 
Den är inte praktisk ooh .ej vidare vacker efter en kort tids 
begagnande. L åt oss gå in för .en mössa av mjuk typ, gärna 
den engelska s . k. Sörmansmössan, en mössa. som kan s.itLl 
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p å i ·blåsväder utan användande av topplänta och som ej för
lorar sin form genom att tryckas ned på huvudet. Vidare 
skall tyget i mössan vara av samma färg som modellkläd eL 
Till en dylik mössa kan den, som ej har lust anskaffa sär
skilda vita mössor, även låta tillverka rymliga kapell, so111 
äro lätta abt sä tta på utan .att mössans form och utseende fiir 
därvas. Man slipper då se dessa vita mössor, vars form, sedan 
kapellet vari·t i tvätten en gång och ej kan sättas på ordent
ligt, påminner om sådana som brukas .av kökspojkar och 
kockar. 

I RM I § 77 mom. 2 finnes bland tillåtna persedlar även 
upptagn•a: vit kavaj och vita byxor. Den förra av dessa tar
var sitt särskilda kapitel. Det är ofta .en hemsk syn att se 
en sjöofiicer Ii s. k. helvit uniform. TiUverkacle som dessa 
persedlar ofta äro av rtunnt linne, förlora de efter ytterst k ort 
begagnande totalt sin form och sitt utseende; men det ä r ej 
blott mater ialert, som får ta skulden åt sig. Modellen på den 
vita kavaj en är misslyckad. Befriade som vi äro under ÖY

riga tider av året från annat halsjärn än en stärkt eller mj ul\ 
krage, tvingas (tillåtas!) vi att under årets varmaste tid an
vända ett plagg försett med en om halsen väl igenknäppt 
ståndkrage. De natiwliga fö ljderna härav spåras tydl:igt nog 
i sättet för p laggets bärand.e; den individuella uppfattningen 
och smaken tycks var a utslagsgivande. För en tecknare vore 
det en enkel s·ak att visa de olika sätt, på vilka de'lta plagg 
bäres. I brist på denna avun dsvärda förmåga får jag söku 
skäldra några olika fall: vi se då först oft'iceren i den korr ekl 
under hakan knäppta vita kavajen ; vid sridan •av honom se 
vi en officer i likaledes rhelt knäppt vit kavaj, men över vars 
slåndluage den stärkta kragen s.l<juter upp; nästa man l>ii r 
sin vi•ta kavaj knäppt så långt uniformsknapparna räcka, m en 
låter ståndkragen vara oknäppt, med krage och halsduk tit
tande fram i ö·ppningen, och sJubligen ha vi den som nyttj ar 
plagget mera som en vanlig kavaj eller kontorsrock och en
dast knäpper några av dc unelersta knapparna, ofta nog in ga 
alls. P ersedeln ·i sig själv är mer än välbehövlig, men lill 
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oss .göra om den till ett praktiskt plagg. Den vita kavaj en 
.]Jör vara s.ydd som en vanlig enk elraclig kavaj m ed n edvikt 
kra.ge och slag smnt av .ett fastar e material ä•n tunnt linne; 
därjämte bör den vara försed d med såväl sido- som bröst
fickor, så a tt plats finnes för vad man i vanliga fall brukar 
.ha i väsHiekorna, ty väst bör till denna klädsel ej vacr a obliga
tor1isk. Graclbeteclming som förut. Till detta plagg bör dub
belvikt krage, helst mjuk såsom varande mest praktisk, jämte 
s . k. långhalsduk användas. 

Bestämmelserna angåe,n clc ordenshand och miniatyror
denstecken synes av a.Ut aN döma vara föråldrade; ty dels 
följes dessa föreskrifter ·ofta ej längre och dels får man på 
rund härav se olika sätt tillämpade samtidigt. Vid de tal
rilva rbesöken av utländska örlogsmän under de senaste åren 
har härpå givits många exempel. Man har sålunda till daglig 
dräkt vid sarmua tillfälle kunnat få se sj öoff.iccrare, som :till 
densamma rburi.t enelast svenska ordensband, andra som burit 
svenslva och den främmande nationens ordensband samt slut
ligen ännu en kategori, som burit ordenband av .samtliga ho
nom tilldelade såväl svenska som u tländska ordnar, vilka 
samtliga ofiicerare naturli:gtvis var it- innehavare av såväl 
svenska som elen främmande nationens ordenstecken. (Av 
fotografiier att döma - Illustr . Zeitung n :r 4104/1923 -
syn es t ill daglig dräkt även numera bäras ordnar, villva ej 
gärna alla kunna ulgöra en hcders·bevisnimg för den nation 
som gästas.) Vid klädsel i mässdräkt n :r 1, för att taga ett 
annat exempel, ·tillämpas nog i ·allmänhet reglementets be
stämmelse att ordenshand av samtliga ordnar må bäras. Men 
även här kan man sida vid sida av varanda få se : en officer 
med ordensband, en med miniatyrordenstecken på bröstet 
samt slu~ligcn ei"l med miniatyrorden som en kotiljongsdeko
ration i jackanis uppslag. Sistnämnda mod, vilket för vånans
värt nog blivit ganska vanligt, är helt enkelt fult. Av frårgor, 
som av utländska otiicerare och andra utomstående fram
ställts angående innebörden av dessa olika sätt att bära or
de nsdekorationer, synes framgå, att Yissa brister vidlåder nu 
tillämpat system. 
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Så kring,skurna som vi !ifråga om vår klädsel i övrigt 
äro, varpå kunna anföras exempel sådana som, att vita skor 
få ej användas utom Skeppsholmen, om ej hellvit uniform 

bäres, alltså ej till rock och vita byxor, att vit mössa är obl i
gatorisk (trots regn och kyla) från viss till viss dato, ehuru 
samtidigt kan använda,s oljerock, galoscher och bruna hand 
slmr, förefa-ller denna tolerans i fråga om olika sätt för n t
m~irkelseteckens börande och användande egendomli g. 

Vad här ovan påpekats beträffande sjöofTricersuniformen 
gäller givetvis även i tillämpliga delar de civilmilitära kårerna. 

B. 




