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1 Innledning
Militæret, uniformer, militære bygninger og
orden har alltid fascinert meg. Jeg var ikke
store karen før jeg ville inn i alle borger og slott
mine foreldre bragte meg i nærheten av. Jeg
må ha vært en pest og en plage for mine
foreldre. En sommer kunne ikke bli stort bedre
enn om min far kunne gå med meg rundt i en
eller annen borg eller festning. Sant skal sies,
at jeg hadde en merkelig fascinasjon for kirker
og katedraler også. Mine foreldre må ha trodd
at jeg enten kom til å bli yrkesmilitær, eller
prest, hvor feil de kunne ta.
Da min far sørget for at vi fikk internett
hjemme, tok det ikke lang tid før jeg hadde tatt
en virtuell tur av det som fantes av tilgjengelige
borger, slott og festningsverk som var på
nettet. Oppdaget raskt at Wales var landet en
gal mann hektet på festningsverk, måtte dra til.
Min far har alltid vært glad i å reise til
Storbritannia, og denne trangen, denne
utfartstrangen fikk jeg og, først og fremst fordi
det var et land som bugnet over av borger,
festningsverk og militær tradisjon. Min far har
alltid kjøpt mange bøker, en last jeg tydeligvis
har arvet. Jeg fyller bokhyllene raskere enn jeg
klarer å kjøpe og sette sammen bokhyller.
Boksalg er for meg som å gi en liten
sukkerglad unge fritt spillerom i en
godteributikk, eller snopebutikk som vi sier i
Bergen.

uniformen. Hva jeg ville gjøre etter
videregående, hvor jeg kunne tenke meg å
tjenestegjøre og så videre. Jeg tenkte ikke mer
over det, men svarte at jeg kunne tenke meg å
studere medisin. Plutselig ble det litt mer
interesse å spore hos denne ellers så trøtte og
tørre mannen foran meg. Han noterte et eller
annet på papirene mine, jeg fikk et par
oppfølgings spørsmål angående karakterene
mine på skolen før jeg ble sendt på dør.
Sesjonen var ferdig og jeg kunne dra hjem.
Resten av videregående jobbet jeg for å
komme inn på medisinstudiet, men før vi var
ferdige var det karrieredag og en fra Forsvaret
stakk innom. Avsluttende eksamen nærmet
seg og jeg ventet i spenning på innkallingen
min til førstegangstjenesten. Jeg fikk behøring
råd om å bare vente tålmodig, den ville
komme, sa mannen fra Forsvaret. Jeg ventet,
eksamen kom, gikk og var tilbakelagt, men
ingen innkalling. Brevet fra samordnet opptak
kom. Det ble medisinstudier i Bergen på meg,
men ingen brev fra Forsvaret. Da forsvant alle
tanker om militærtjenesten, og jeg fokuserte på
studiene.

Min bestefar var en gammel Lingemann, Bjørn
Vest og Tysklandsbrigade veteran. Han fortalte
dog aldri så mye om tiden der. Tror ikke det
var bare hyggelige minner fra den tiden. Så
min militære fasinasjon kom ikke fra den
kanten.
Gjennom hele videregående skole var jeg klar
på at jeg skulle inn på medisinstudiene, men
verneplikten lå som en dårlig hodepine bak i
hodet. Jeg var sikker på at jeg skulle bli innkalt
og møtte opp på sesjonen som avtalt. Dermed
troppet en ung, lubben gutt med røde kinn opp
på Sverresborg i Bergen. Etter en lang dag
med rare spørsmål, og mange, mange
skjemaer, skulle jeg inn til en eller annen kar
med litt mer juggel på uniformen enn de andre
jeg hadde møtt tidligere på dagen. Første han
spurte meg om var om jeg var i slekt med
sjefen på vernepliktsverket i Bergen, vi hadde
jo samme etternavn. Dette måtte jeg raskt
avkrefte. Utenom min bestefar, var det ingen i
min familie som hadde samme etternavn som
meg, og som hadde gjort noe mer enn
verneplikten sin i militæret. Jeg fikk mange rare
spørsmål fra denne karen i med juggel på

Våren 2002 var kommet, og jeg begynte med
gru å forberede meg på lange dager på
lesesalen forut for de større eksamene på
slutten av studieåret. Tankene mine var helt
andre steder enn på gull og grønne skoger da
en liten konvolutt dalte ned i postkassen til
mine foreldre. Jeg skjønte ikke helt hva det
var. En konvolutt fra Forsvaret var ikke ventet,
og jeg begynte å lure på hva gale jeg hadde
gjort nå. Det viste seg at jeg ikke hadde gjort
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noe gale, derimot var jeg innkalt til
førstegangstjeneste med oppstart i april 2002.
Jeg skulle møte på Madla, mitt i verste
halskatarrland som jeg kaller de traktene,
grunnet stavangerdialekten som jeg personlig
ikke klarer å etterligne, uten å ha sår hals i et
par dager etterpå. Dilemmaet danset foran
øynene mine. Eksamensdatoen blinket i det
ikke så altfor fjern og denne datoen fra
Forsvaret da. Neste dag var jeg på fakultet og
fikk meg en bekreftelse på at jeg var
medisinerstudent med nært forestående
eksamener, jeg trengte utsettelse på
verneplikten.
Man lærer raskt i dette livet at i Forsvaret tar
ting tid og som regel forlenger du tiden ved at
det er ørten uforståelige skjemaer som må
fylles ut mens du venter. Denne våren var et
unntak. Det tok ikke mange dagene før neste
brev fra Forsvaret landet tungt i postkassen.
Jeg kunne glemme å slippe unna
rekruttskolen, for rekruttskole skulle det bli,
med mindre jeg var pasifist da. Pasifist var nå
det siste jeg var, men jeg var ikke klar for
rekruttskolen. Men rekruttskole skulle det bli,
men jeg var kommet ut av halskatarrlandets
klør. Nå ventet Ringnesland og skog, jeg skulle
til indre østland på en leir som het

Lahaugmoen. Sanitetsregimentets egen leir,
hvor jeg skulle delta på BSHS, eller
Befalskolen for Hærens Sanitet. Men i alle
dager tenkte jeg. Her søker jeg utsettelse på
rekruttskolen, og så tas jeg opp på
befalskolen. Brevet måtte leses en gang til.
Joda, alt stemte, men jeg hadde glemt et par

detaljer. Dette var ikke vanlig rekruttskole, det
var ikke engang befalskole, det var medisinsk
rekruttskole, eller kort fortalt: MedRek. Jeg
skulle tilbringe hele sommerferien på
østlandet, løpe i skogen og gjøre det Kongen
befalte, mens jeg kunne skimte Ringnes
fabrikken på naboåsen. Jeg var ikke videre
optimistisk. Jeg hadde eksamen på fredag og
mandagen skulle jeg møte, frisk og rask til
tjeneste. Vel vitende om at etter enhver
eksamen ved ethvert fakultet, så venter det
alltid en eksamensfest, og eksamen på
fredagen kom ikke til å bli et unntak. Der og da
demret det for unge og akkurat da, langt fra
lovende Eilertsen, at han kom til å møte opp
trøtt som en strømpe og lite lysten på å løpe
rundt i skogen.

2 MedRek sommeren 2002
Eksamen var tilbakelagt, eksamensfesten og.
Vi var fem gutter fra kullet mitt som skulle gå i
grønt denne sommeren, vi var tre på toget
østover. Trøtte, fremdeles litt dehydrert ankom
vi Oslo S. Buss videre til Lahaugmoen ventet,
og den ventet vi lenge på. Først ble vi dirigert
fra busstopp til busstopp av velmenende
østlendinger før vi fant det rette stoppet. Da
oppdaget vi at det var lenge, veldig lenge til
neste buss. Trøtte som
vi var, satte vi oss på
fortauet og døste frem
til bussen kom.
Lahaugmoen var ikke
en stor leir, men den
var vel det man kan
kalle småkoselig.
Vakten var en gammel
trebygning hvor vi
måtte inn og skrive oss
inn og ut, alt ettersom
vi forlot, eller arriverte
leiren. Vi oppdaget
raskt at leiren var stort
sett øde, og at den
kom til å bli det hele
tiden vår der. Leiren
skulle legges ned
samme år, så alle
andre soldater var
sendt til andre
lokaliteter, les
Sessvollmoen. Dette
betydde også at vi skulle bo i noen gamle
kaserner bygget angivelig av tyskere, og trolig
var lite gjort siden tyskerne forsvant, og i
hvertfall om man så på hvordan røranlegget i
bygget fungerte.
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Mandags morgen var kommet. Vi stilte opp ved
vakten og ble ønsket velkommen til leiren.
Kompaniet vi utgjorde ble delt inn i to tropper.
Befalet vårt ble introdusert. Kompanisjef var
kaptein Kildal, en mann som siden har blitt
forfremmet, og som skulle ta del i mitt militære
liv også senere. Troppsjef var løytnant
Mikkelsgård, en kraftig plugg med rødt hår og
kraftig stemme, og bestemte meninger om
hvordan ting skulle gjøres. Ellers bestod
befalet av fenrik Røe, en artig kar, nettopp
ferdig med befalskolen i Hærens sanitet.
Fenrik Søreide var et kvinnelig innslag, hadde
gjennomført befalskolen for sanitet, og så

på verken før vi kom, eller etter vi dro da
sommeren var over. Sengene ble løftet av
rammene sine, og vi så nok av de berømte
hvite hanskene, som alle har hørt nifse
historier om. Alle toaletter, vasker, rør og
kraner skulle pusses, tørkes, pusses igjen. Alt
skulle skinne. Bare så synd at ingen hadde
gjort det i tidsrommet mellom tyskerne dro og
vi ankom leiren. Vi ble presset hardt. Og bedre
ble det ikke da vi fikk utdelt AG3’ene våre.
Også disse skulle skinne. Første kvelden vi
skulle pusse dem satt fenrik Søreide og
overvåket vårt arbeid. Vi jobbet fra fire om
ettermiddagen, til klokken halv elleve om

studert medisin i ett år. En meget bestemt
dame som raskt ble omdøpt til ”jern-Inga” på
kasernespråket. Siste befal var fenrik
Langseth, en artig kar med Toten-aktig dialekt,
burgunder berret, og fallskjermvinge på
brystet. Som i en dårlig Agatha Christiekrim,
var rollefigurene for sommeren presentert.
Befalet for nabotroppen husker jeg ikke navnet
på, husker ikke så mye av dem, foruten noe
som ble oppfattet som en brysom sersjant som
likte å trene stemmebåndene sine.

kvelden. Hun fant alltid noe dritt. Har i etterkant
lurt på om hun rett og slett hadde en skitten
finger som hun gjemte, og som plutselig dukket
opp inne i våpenet mitt. Selv fant jeg intet, men
hun fant alltid. Alltid.

Medrek var preget av vasking, vasking og
enda mer vasking. Tror aldri jeg har vasket så
mye gulv i hele mitt liv. Alt skulle skinne hver
morgen, til hver lunsj og jaggu kom ikke Lt
Mikkelsgård eller en av hans lakeier hver
middag den første tiden og. De skrudde opp
sluk og avløpsluker som ingen kunne ha tenkt

Vi ble drillet hardt den sommeren. Hver fredag
før permsedlene ble delt ut var det ukeprøve.
En slags eksamen som Lt. Mikkelsgård laget
for å sjekke at vi fulgte med i undervisningene
de hadde for oss. Jøsses så vi pugget navn på
våpendeler, vi memorerte hele
innholdsfortegnelsen på sansoldaten. Vi trente
på sanitet hver eneste dag. Sanitet og
infanteritjeneste. Dagene bestod foruten av
den allerede nevnte vaskingen, av
bandasjering og undersøkelse av sårede, frakt
av sårede og kamptrening. Det var løping,
kryping, åling og lav åling, alt med AG3 klamret
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fast i en svett hånd, grunnet de godt over 30
gradene som var den sommeren. Vi hadde
regn kun en dag, men da regnet det og. Det
var leksjoner i kamuflasje, ildposisjoner,
kroppsvisitasjoner av fanger, både
alene og i samarbeid med andre. Det
var taktisk fremrykking under ild, det
var taktisk patruljemessig
tilbaketrekking ved møte med
overlegen ildkraft. Det verste var
likevel transport av syke og sårede.
Vanskelig nok når man er
sanitetssoldat med kun en Glock
strappet fast på låret, verre er det når
man skal åle seg over 30 meter
grusslette, med person på båre og AG
i hånden.
Noe av det verste var sjekk av
stridssekken. Da måtte vi ut på
skytebanen, et par hundre meter fra
kasernen, tømme sekken, og element
for element gikk man gjennom
sekken. Når noen hadde glemt noe
måtte de løpe tilbake, mens resten koste seg
med AG-gym. Man kan ikke forestille seg hvor
forhatt AG-gym var. Når befalet var skikkelig
oppgitt over vår manglende pakking, kunne de
som måtte løpe, risikere å ta løpeturen hjem
med vernemasken på. Vi lærte raskt å pakke

sekkene korrekt for å si det sånn.
En av de beste øvelsene vi hadde var på
kveldstid. Det var tilfeldigvis også samme kveld
som det regnet, eller skal vi si, det pøste ned.
Det var oversvømmelser overalt, uansett hvor
vi gikk vasset vi i vann. Det skulle ha vært
sammenstøt mellom egne og fiendtlige
soldater i skogholtet, mange skadde. For å
gjøre det mer levende, var det en god del
markører og noen sprengladninger i skogen.
Sammen med lynene, mørket og regnet ble det
veldig livaktig, men utrolig artig. Unge Eilertsen
fikk spille en sjokkskadet pasient, med lette
psykotiske tendenser. Sjeldent har jeg hatt det
så artig som da jeg fikk løpe rundt i skogen og
leke at jeg var totalt kokos i hodet.

Utmarsj ble det også tid til. Vi ble kjørt vekk,
uten å vite hvor vi skulle, vi skulle bare finne
veien hjem, selv med kart og kompass.
Underveis måtte vi løse oppgaver, bære bårer,

sette opp, og ta fra hverandre en leir innenfor
en gitt tidsramme. Vi prøvde oss også på
taktisk fremrykking gjennom elv, og improvisert
kryssing av Nitelven, en ganske så våt
opplevelse for mange. Når vi endelig trodde vi
hadde kommet oss hjem, til varm mat, og tørre
klær, ventet en 20 liters vanndunk, og en lite
gledelig tur i hinderløypen rundt leiren. Den
hinderløypen er ikke som hinderløypen på
Linderud eller andre steder, her snakker vi
1,3km løping i terreng, med innebygd sandtak,
hinder, og ikke minst svømming i elven som
også fungerte som drenasje for leiren, fra
samme myr som vi begravde ”bæsj and
carryen” vår. Jeg grøsser fremdeles. Men det
hadde sine positive sider dette blodslitet.
Samholdet ble veldig sterkt og man lærte sine
egne og andres sterke og svake sider. Kontakt
med de andre ble opprettholdt i mange år
etterpå.
En del morsomme minner fra den sommeren
var det og. En hendelse satte sitt inntrykk i
samtlige og som gav kallenavn til hele rommet
jeg bodde på.

3 ”Operasjon Kabelrom”
Det var en veldig, veldig varm dag, men kun en
av veldig mange varme dager den sommeren.
Vi forlot aldri kasernen uten en vannflaske på
hoften, grunnet varmen. Denne varmen satte
sine preg på oss, og for min del på magen. Jeg
tålte rett og slett ikke varmen, og dette satte
seg i magen min som en særdeles nervøs
mage. I mellom alle de utallige oppstillingene
vi hadde befant jeg meg ofte i den svale
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kjelleren. Jeg satt ikke der fordi det var kjølig,
men fordi toalettene var der. Dette medførte
ofte at jeg også var litt sen til oppstillingene.
Det ble etter hvert et vanlig syn at Eilertsen

kom løpende til oppstilling, rettende på beltet
og litt rød i ansiktet. Men en dag var jeg
skikkelig sen og jeg hadde allerede vært ropt
opp to ganger når jeg klarte å komme meg inn
på rekke. Magen sydet som en gryterrett man
ikke vil spise og hånden gikk raskt opp når Lt.
Mikkelsgård var ferdig med å forette det han
skulle meddele. Utrolig nok er det den
påfølgende samtalen flest husker om meg fra
rekrutten.
Menig Eilertsen: ”Løytnant! Menig Eilertsen har
et spørsmål”
Lt. Mikkelsgård: ”Ja, menig Eilertsen”
Menig Eilertsen: ”Løytnant, menig Eilertsen
lurer på om vi kan
holde oss i nærheten
av et toalett i dag.
Menig Eilertsen har
diarè i dag”
Lt. Mikkelsgård
husker jeg bare så
ned, mens han
desperat prøvde å
skjule et skjevt smil
og en begynnende
latter, før han tok seg
sammen og svarte:
”Menig Eilertsen, det
tror jeg vi skal klare.”
Før han umiddelbart
snudde seg vekk, og
overlot kommandoen
til Fenrik Røe, som
straks satte oss i
marsj for trening i

SLO, eller sluttet orden. Jeg så bare
Løytnanten le forsiktig når han så unge
Eilertsen, rød i toppen og noe engstelig, satte
sitt legeme i taktfull bevegelse.
Den sommeren tok en rask
slutt. Seks uker går fort når
man har det gøy, og gøy
hadde vi det, synes ihvertfall
jeg. Mange av oss visste at vi
ville se hverandre igjen om
noen år, på offiserskurset. Men
da ville vi nok være en del år
eldre og litt mer sedate, men
slikt tenkte vi ikke den gangen.
Tanker om at vi på det
tidspunktet skulle ha kone,
barn og ansvar var ikke
presserende for noen av oss.
Men nettopp alle disse
detaljene skulle faktisk ha en
viss betydning når vi en gang
skulle møtes igjen, en kald februar dag i 2009.

4 Offiserskurset våren 2009
Sommeren 2008 ble jeg innkalt til resterende
del av førstegangstjenesten. Jeg hadde faktisk
gledet meg til tjenesten og ventet spent på
papirene, dog var jeg usikker på hva som
ventet meg. Jeg hadde riktignok ikke kone eller
barn som mange andre, men vi var blitt en
sedat gjeng med kontorpersoner, med ansvar.
Situasjonen var en helt annen en
bekymringsløs sommer i 2002. Nå ventet
uniform igjen og jeg begynte å tenke på hva
som ventet meg. Hadde en forestilling om
fotsopp og chlamydia fra 8 til 4, men håpet på
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litt attåt. Det ble raskt klart at vi var mange som
hadde blitt innkalt, flere enn hva noen hadde
tenkt, eller håpt om. Det kunne bli kniving om
kremjobbene. Som eneforsørger for en hund,
måtte jeg komme meg til Bergen, hvor mine
foreldre bor. ”Barnepasset” måtte sikres. En
panisk telefonrunde begynte, hvor jeg etter
hvert begynte å bli redd for at mitt navn var
svartelistet for alltid, som ”han plagsomme på
telefonen”. Etter flere uker, og mange
telefoner, ble det klart at Haakonsvern og
Marinen var det beste alternativet for meg. Og
ikke lenge etter fikk jeg en slags bekreftelse på
at jeg hadde fått innvilget ønsket mitt, Marinen
det ble. Vi var nå senhøstes og noen andre jeg
kjente, hadde fått beskjed om hvor de
muligens havnet. Ikke for å trakke noen på
tærne, men Marinen hørtes så uendelig mye
bedre ut enn Lakselv.
Datoen var kommet. Vi troppet opp småspente
på Sessvollmoen på indre Østland. Jeg hadde
et stille ønske om å havne på KV Svalbard,
grunnet anbefalinger fra venner og bekjente
som hadde jobbet der før. Jeg var klar med
spisse albuer, da Lt. Løvenholm fra Marinen
kom på besøk for å gi oss en orientering om
tjenesten. Lt. Løvenholm ble raskt byttet ut
med Lise, til tross for at hun raget høyt over
oss korporaler i rang. KV Svalbard ble jeg
tildelt, og jeg levde i
syvende himmel resten
av offiserskurset.
Offiserskurset skred
ellers frem ganske så
ulikt rekrutten.
Sessvollmoen leir var
nesten et trist åsyn.
Tidvis kunne man finne
personer som gikk ute
uten hodeplagg, det
var så mange ulike
varianter av uniformer
og kombinasjon av
plagg, at man ble
faktisk på grensen av
lei seg. Vi var en
broket gjeng, hvor
uniformene ikke
akkurat satt propert på
til alle døgnets tider, så
mine kollegaer og jeg
er kanskje ikke de som skal klage over
sjuskete uniformer, men jeg gjør det endog. Alt
i alt, fremstod Sessvollmoen som et avslappet
sted, hvor hilsing på overordnede ikke alltid var
fremste prioritet blant dem som var der. Selv
var vi korporaler, og således ikke noget man
trengte å hilse på, men når en major kan
vandre gjennom leiren uten at folk står i geledd

og hilser når han passerer forbi, vil jeg si er
sørgelig. Oppstillinger var det også sørgelig
dårlig med. De eneste som dro opp
gjennomsnittet i leiren var MPkompaniet, som
gjorde en god jobb med sluttet orden og
hilsing.
De åtte ukene på befalskurset bestod av
mange forelesninger, jeg klarer ikke for alt det
er verdt å huske de fleste av dem. De som står
frem som minneverdige, var en forelesing av
major Skotte, en glimrende kar med
historiekunnskaper over det normale. Han
hadde en glimrende forelesning om
midtøstenkonflikten, dets historie, bakgrunn og
status i dag. Forelesingen var lang nok den,
men alt i alt, ble den rett og slett for kort. Den
mannen var en slik person jeg kunne ha hørt
på i flere timer uten å bli lei, men så er jeg vel
også over gjennomsnittet interessert i historie.
Det beste var også å få en grundig
gjennomgang av sakens emne, med fokus på
militære handlinger, uten å måtte ha en bismak
av politisk agenda i bakgrunnen. Det holdt
major Skotte seg på briljant vis seg for god til.
Ellers gjorde våre kompanibefal en glimrende
jobb. De hadde med en gjeng sivilister å gjøre
og forstod vel tidlig at vi var kun på utlån fra
det sivile liv, og å forvente gjennomgående

hard disiplin og forståelse for militærets til tider
rare måter å gjøre det på, var vi ikke helt
mottagelige for. Kaptein Vassbotn og Løytnant
Alfredsen gjorde således en god jobb. Så
lenge vi stilte opp i tide, med max en knapp
feilknappet, så de litt gjennom fingrene på at
beret hang litt feil på hodet, eller hetten på
feltjakken, som det trolig ikke var en levende
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sjel av oss som noensinne fikk kneppet på
proper måte. Dagene gikk nå med til
forelesninger om hvordan å være befal, mye
om intops og Afghanistan, men generelt lite
om hva som ventet oss eller ble forventet av
oss på våre endelige destinasjoner. Selv ble
jeg unektelig lei av at instruktørenes generelle
svar på behandling og evakuering var: ”Så
ordner du med MP slik at ambulansen har klar
bane til sykehuset.” Jeg prøvde gjentatte
ganger å si at jeg kanskje var så langt ut i
havet at evakuering ikke var mulig, hva skulle
jeg gjøre da. Svaret jeg fikk da var bare at de
enten ikke trodde det var mulig, for vi har jo
SeaKing, eller at de ikke skjønte problemet.
Jeg gav opp til slutt. Å overlate utdanningen av
marineleger til Hæren som kun tenker
Afghanistan i disse dager, var etter min
mening, en meget, meget slett ide.
Befalskurset hadde jo sine gode sider og, da
kaptein Vassbotn med flere, dro gang
feltøvelse, med innlagt tur på skytebanen for å
prøve våre søte små Glock, 9mm, var det
godstemning. Jeg er glad i skog og mark, men

var redd for å dra ut på øvelse i minus åtte
grader, når vi ikke hadde fått utlevert
ullgensere, eller feltjakker i riktig størrelse,
ganske enkelt fordi lageret hadde glemt å
bestille inn til oss. Men ting ordnet seg, ved at
vi kjøpte natogensere for våre egne penger, og
kledde på oss max av ullundertøy under

klærne, de fleste hadde på seg sivilt
ullundertøy, i tillegg til militært. Men det var
tydelig at befalet vårt ikke hadde planer om å
ta livet oss, for leiren vi skulle sove i første
natten, var kun få hundre meter fra inngangen
til Sessvollmoen.
Med som patruljeførere på øvelsen skulle vi ha
med oss befalskoleelever. Vi var litt redd for at
nå kom det en gjeng med brautende 19 år
gamle kjekkaser som skulle vise disse gamle
guttene hvor landet lå, men de viste seg som
rimelig ordentlige personer. På min patrulje,
fikk vi nåværende kvartermester Franche og
kvartermester Saltnes, prima folk, som vi siden
snakket med i tide og utide, når det skulle
arrangeres fotball på kveldene. Første natt ble
tilbragt i lagstelt, en meget god og varm
opplevelse. Stemningen var høy, inntil vi gikk
tom for fuel tidlig på morgenen. Da sank
stemningen litt, men en primus gjorde sitt til at
vi hadde varmt vann til frokost og kaffe når vi
skulle stå opp.
Dagen ble tilbragt på skytebanen. Glock’en
min og jeg ble aldri gode venner. Jeg er og blir
en riflemann og savnet
gode gamle AG’en
min, Yvonne, jaggu var
hun tung, men hun traff
da det hun siktet på.
Da jeg ved vel endt
øvelse pusset våpenet
og la det tilbake i
boksen, var jeg viss på
at det var siste gang
jeg skulle skyte med
slikt et våpen, og slik
ble det. Glock ble aldri
levert ut til meg på
Haakonsvern, og jeg
var rimelig glad for det.
En dårlig dag på
skytebanen ble ikke
bedre av at frysetørket
frokostblanding med litt
lite vann tilsatt, hadde
gjort sitt for magen
min. Jeg hadde nå det
motsatte problemet av hva jeg hadde på
rekrutten. Det var full stopp og jeg ble stadig
dårligere i magen utover dagen. Selv de
oppvarmede toalettene på skytebanen kunne
ikke hjelpe meg med problemet mitt, et
problem som skulle vare ut øvelsens lengde.
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Når natten kom laget vi en gapahuk til å sove i.
Feltgudstjeneste ble gjennomført som seg hør
og bør. Vi grillet pølser på bålet og koste oss.
Men den store ulykken kom mens vi koste oss
foran bålet. Været slo om til mildvær, og alt ble
vått, samt at det kom nedbør fra himmelen for
å understreke fuktigheten som kom nedenfra.
Med påfyll ovenfra og ingenting ut andre
enden, begynte jeg å bli rimelig dårlig. Jeg
pøste på med alt jeg fant av sukker i håp om få
en laxerende effekt. Jeg vurderte til og med å
sutte på hansken som jeg sølte parafin på,
men fant ut at desperat som jeg var, var jeg
ikke så desperat og lot den ligge. Jeg krøp i
stedet til sengs, ingen effekt av sukkeret, annet
enn at jeg var ytterst kvalm. At jeg hadde en

klam, våt og kald teltduk i ansiktet gjorde ikke
saken bedre. At soveposen jeg hadde fått
utlevert, tydeligvis var et par nummer for liten,
var ingen oppmuntring. Natten gikk, da jeg
sikkert var komatøs deler av den, men
lettelsen var stor dagen derpå, da øvelsen var
over. Vi hadde kun hatt to netter i felten, men
jeg kjente på kroppen, at for denne gang var
det mer enn nok. Slukøret og noe tung i
magen subbet vi oss hjemover, de stakkars
hundre meterne det var snakk om. Var en
smule flau når vi kom hjem, våte, fæle og
trøtte, og alle visste av vi hadde sovet rett borti
skauen.
Faktum var vel at vi gikk lengre for å avlevere
og rengjøre utstyret vårt, enn vi gjorde for å
komme til teltleiren vår. Men heldigvis kom all
vaskingen fra sommeren 2002 til nytte, og vi
fikk gjort unna arbeidet i et helt ordinært
tempo.

Etter til dels lange uker på Sessvoll, var turen
kommet for Linderud leir og undervisning i
Flymedisin ved Flymedisinsk institutt på
Blindern. Linderud var en bekjentskap fra
rekrutten, hvor vi som en liten artig utflukt,
reiste inn til Linderud og løp hinderløypen der.
Nå var den dekket av store mengder snø, så
jeg fikk ikke muligheten til å teste den ut etter
alle disse årene. Linderud var en kjærkommen
glede. Vi fikk befalsforlegning, med enerom,
det eneste som dro ned inntrykket, var
Linderud hørte til FLO base Viken og hadde
dermed samme kuttene i matbudsjettet som
Sessvoll, og ergo like elendig mat. Å leve for
74 kroner dagen i matbudsjett er tarvelig og
maten deretter. Etter hvert måtte vi gripe ned i
dype lommer og ta av
våre reservebudsjetter,
da vernepliktslønnen
ikke gjorde så veldig
mye for bankkontoene
våre. Med elendig mat,
og til tider vansker med
å nå maten i tide, når
man skulle reise fra
Blindern til Linderud på
stramt tidsskjema, ble
McDonalds en jevnt
frekventert butikk,
sammen med
matbutikker for å spe
på matinntaket, eller
skal vi si det
manglende
matinntaket. Ellers var
det meget behagelig å
være en T-banetur
unna Oslo sentrum
med alt hva det kunne
by på. Det vi hadde savnet på Sessvoll, ble
hentet inn igjen nå, med renters renter. Det var
kafebesøk, kino, tur på pub, en tur på byn fikk
vi tid til også. Befalsbaren på Linderud gjorde
også ett innhogg i lommebøkene våre. Men to
uker går sørgelig raskt når man har det gøy, og
Sessvoll ventet snart med dårlig mat og
seksmannsrom.
Vi hadde noen ganske bra sanitetsøvelser på
Sessvoll, med mobil hjelpeplass, akuttmottak,
og veldig bra sminkede markører.
Befalsskoleelevene bistod oss nok en gang,
denne gang som hjelpende hender på
hjelpeplass, og ikke minst som markører. Etter
flere dager i snøen, med blødende sår og
lettere påkledning, var de rimelig blå på
leppene når øvelsen var over, men innsatsen
hadde vært formidabel. Et besøk fra
Generalmajor Rosèn krydret også hverdagen.
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Nå ventet det som man hadde størst
gjøre og la forventningsnivået deretter. At vi i
forundring til. Vi skulle sendes til Rena leir i en
det hele tatt kom opp på et nivå hvor vi kunne
uke. Det gikk rykter om overnatting i telt hele
ha øvelse med strid i tettbebygd strøk, var vi
uken, men det løste seg greit når hele troppen,
rimelig fornøyd med, spesielt når vi til slutt kom
sånn meget tilfeldig glemte alt som het
oss i seng klokken to om natten, uten følelse i
soveposer, telt og annet utstyr for å overleve i
bena etter å ha vandret i kaldt vann og snø
naturen. Vi fikk dermed utlevert noen rom som
hele dagen. En heidundrande tur i panservogn,
nok kun var tilpasset fire personer, men vi fikk
satte prikken over i’en på en meget flott uke.
stuet inn seks på hvert rom, og synes livet var
Det var en meget trøtt gjeng som returnerte til
sånn passe fint. Verre skulle det bli når vi
Sessvoll for å levere inn sine grønne klær, og
oppdaget at det ikke var utstyr til å vaske
gjøre seg klar for Bergen, verdens vakreste by.
rommene med. Dette fordi rommene skulle bli
Men vi skal ikke glemme den tidligere kapt.
vasket av eksternt personell, men disse kom
Kildal. Den bestemte, harde og nådeløse
aldri og etter hvert ble det mangel på både
kompanisjefen fra rekrutten. Han mest kjente
tørkepapir og toalettpapir. Det vi ikke hadde
setning fra den gangen var: ”tropp 2, God helg,
mangel av, var fukt og granbar på gulvet.
Tropp ein, gass gass gass!!” på sin
Dagene ble brukt i skogen hvor vi først trente
gjenkjennelige sørlandsdialekt. Den gangen
på basal stridsteknikk, og den ble meget basal,
skar den meg litt i ørene, for som regel
for deler av tiden gikk med til å lete etter
betydde den stemmen at det var mer arbeid
magasin til MP5, som vi mistet når vi falt så
som måtte gjøres. Kapt. Kildal var nå byttet ut
lang vi var i den dype snøen. Men fremskritt
med major Kildal og stemmen var nå langt mer
hadde vi og vi hadde det gøy. Hvor fantastisk
hyggelig sørlandsidyll. Fremdeles kunne den
artig det kan være å løpe i skogen med MP5,
reise hårene på ryggen min, men skuespillet
fylt til randen med
løskrutt, med lasersikte
på våpenet, samt
lasersensorer på hjelm
og stridsvest som
registrerte treff. Vi var
plutselig guttunger
igjen som hadde det
ufattelig artig med å
løpe i skogen og skyte
på hverandre. Noen
elitesoldater vil vi aldri
bli, men vi vet sannelig
å nyte noe som er
artig. Etter hvert som vi
ikke lengre var så
forferdelig dårlig i det vi
holdt på med, ble nye
elementer lagt til, som
frakt av syke og sårede
under ild, fremrykking
Utsikt mot KV Senja i det fjerne. Et nyinnkjøpt kamera fikk kjørt seg på turen.
og tilbakerykking som
tropp. Noen av oss har
litt kraftigere røst enn
han nok var meget dyktig til å spille på
andre. Lt. Ellingssæther, nok en gammel
rekrutten var borte, og tilbake var en hyggelig
kjenning fra rekrutten, gav meg raskt tilnavnet
kar som jeg faktisk hadde den fortreffelige
”tåkeluren fra Bergen”, og mumlet noe sånn
anledning til å slå av en prat med. Fremdeles
som at hvem trengte tåkelur i Marinen når de
like engasjert i gasser, som på rekrutten, men
bare kunne ha meg på baugen, kjeftende og
nå som foreleser om CBRN, og hvordan vi
smellende med jevne mellomrom. Men han
som leger skulle håndtere eventuelle angrep
gav meg ansvar for å lede hele troppen i en
med slike midler.
samlet operasjon. En ledelse jeg trivdes så
godt med at jeg ikke gav den fra meg igjen før
5 Bergen og Marinen, en eventyrmix
vi dro fra Rena. Rena var en fantastisk leir, god
Tiden var kommet for å flytte hjem til Bergen.
mat, flotte fasiliteter, og de vi hadde som
Her ventet fem uker med forelesninger i
instruktører var meget dyktige. De skjønte at
navalmedisin, maritimmedisin, dykkermedisin
de hadde med en gjeng med grønskollinger å

12
samt mange administrative forelesninger om
organisasjonskart og annet som vi stirret med
stive blikk på. Vi var på det punktet rimelig
mettet med organisasjonskart, og jeg kan fint
klare meg resten av livet mitt om jeg slipper å
se et organisasjonskart til.
Jeg prøvde så godt jeg kunne å glemme alt om
organisasjonskart, og prøvde å fokusere
fremover, fremover på resten av tjenesten min
som skulle avtjenes på kystvaktens stolthelt.
KV Svalbard glimret i det fjerne og jeg gledet
meg som en unge. Jeg ble raskt dratt ned fra
himmelen jeg svevde rundt i. Den gjengse
tonen når jeg triumferende sa at jeg skulle på
KV Svalbard var skjeve smil, nesten flir, og et
unisont ”lykke til, håper du ikke er plaget med
sjøsyke”. Jeg begynte å ane ugler i mosen,
hva var det med dette skipet da? Jeg måtte inn
på nettet og finne ut mer. Jeg visste fra før at
det var en isbryter og ergo den båten jeg måtte
være på for å ha størst sannsynlighet for å se
Svalbard, og ikke minst isbjørn. Et raskt søk på
nett og jeg fant en side om KV Svalbard på
Wikipedia. Der fant jeg muligens en løsning på
alles flir og latter: ”Fartøyet har et skrog
utformet for isbryting og dette innebærer stor
bevegelse i fartøyet selv ved relativt lite
sjøgang. Slingringen kan være noe ekstrem og
kan sies å være en påkjenning for
1
mannskapet.” Jeg har aldri vært plaget med
sjøsyke, men begynte å kjenne på kroppen at
her kom jeg til å bli det.
Like før avreise til Nord-Norge hadde jeg en
telefonsamtale med personalet på basen. Igjen
var tonen lett lattermild. Her kom det en
landkrabbe fra sør, som ikke helt skjønte hva
han gikk til. Ikke noe vondt ment i deres
lystighet, men endog var jeg litt skeptisk når
jeg satte meg på flyet nordover.
Gleden var stor når jeg kom til Sortland, og så
mitt nye ”hjem”. Stor og flott lå hun der i
sommerregnet. Jeg gikk ombord umiddelbart,
ble møtt med vennlige ansikter og fikk
umiddelbart hjelp. Min ”blodstripe” avslørte
meg umiddelbart og uansett hvor jeg gikk, kom
det folk som ville håndhilse og bli litt bedre
kjent med ”nye Doc’en” som jeg raskt fikk
tilnavn som. Et par etterlyste den som hadde
jobbet ombord en stund, og jeg skjønte at jeg
måtte ta meg i selene om jeg skulle fylle hans
rolle. Forstod raskt at et mannskap er en tett
sammensveiset gjeng, omtrent som en familie,
og nå kom de forhåpentligvis til å innlemme
meg i denne familien. NK Urke, sørget for at
jeg fant meg raskt til rette, med lugar, sykestue
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og det som måtte trenges. Pillen var også raskt
på plass og brukte de første dagene på å gjøre
et forgjeves forsøk på å få meg inn i alle rutiner
og hvor alt var. Tror strengt tatt at jeg forlot
skipet etter toktet med kun en liten brøkdel av
disse kunnskapene bevart. Jeg ble imponert
over størrelsen på KV Svalbard, men ikke
minst fasilitetene. Sykestuen var større, og mer
velutrustet enn jeg hadde drømt om. Hele tre
undersøkelsesbenker, og to lugarer med plass
til totalt fire syke. Grunnet plassmangel på
dette toktet, opptok jo riktignok jeg den ene
lugaren, men vi skulle alltids klare oss. Endog
har jeg også hørt fra mang en sykepleier at vi
leger er litt syke, så å sove på sykelugar,
passet således helt fint.
Ryktet om lege ombord gikk raskt og det tok
ikke lang tid før første mann stod i døren med
et spørsmål, og slik fortsatte det strengt tatt
gjennom hele toktet. Ombord har vi en åpen
dør politikk og alle skal føle seg velkommen på
sykestuen. Noen kom bare for å prate litt om
løst og fast, noen kom med særdeles
spesifikke problemer.
To døgn ut i toktet kjente jeg at det begynte å
gynge, og det begynte etterhvert å gynge riktig
så godt. Jeg har inntil videre gitt opp å klare å
huske alle de maritime betegnelsene på alle
skipets bevegelser, men vil tro det riktige ordet
er krenging. I mitt naive sinn trodde jeg at nå
hadde det blåst opp. Jeg oppsøkte første og
beste koøye og så kun hav, så kun himmel, og
sånn fortsatte det. En stakkars landkrabbe som
meg tenkte at nå må bølgene være store, grep
kameraet og stabbet meg så godt jeg kunne til
broen for å ta bilde av disse kjempebølgene.
På broen stod vakthavende og et par menige
og gliste godt når jeg kom. Båten krenget enda
verre nå og stod man på ene brovinge, så man
henholdsvis enten himmel eller hav, ikke
begge deler samtidig. Frykten for å kantre må
ha vært skrevet i pannen min, en for øyeblikket
likblek og lett klam panne. Vakthavende gliste
bredt og sa med behagelig trønderstemme:
”Det er rolig sjø nå Doc, bare vent til høsten
kommer”. Det begynte å demre for meg hva
alle nå hadde advart meg mot. En gast kom
over til meg og til dags dato er jeg ikke sikker
på om det var til trøst eller erting, men velger å
tro trøst, at alle blir sjøsyke og selv fiskebåtene
vi inspisere blir skeptisk når de ser hvordan vi
krenger selv i rolig sjø. Jeg takket for
informasjonen og stabbet meg ned igjen i
lugaren min. Det var vel kanskje det dårligste
valget jeg gjorde på turen.
Det spesielle med KV Svalbard, er nemlig
resirkuleringen av luften, som gjør oss CBRN
beskyttet. En oppskrift til hodepine kaller jeg
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det, og hodepine er noe av det hyppigste du
møter ombord i Svalbard, foruten sjøsyke da.
Selv om man renser luften for CO2, får man
den uansett ikke ned på normalt luftnivå, og
denne minimale økningen av CO2, er en trigger
uten like med tanke på hodepine. Å sitte på
sykestuen og stirre inn i en dataskjerm, var
ingen god ide. Kvalmen kom raskt og sengen
ble en trygg havn. Dagen derpå, altså dag tre,
var ingen hyggelig affære. Alt som gikk inn, løp
raskt ut igjen, samme vei. De få
konsultasjonene som ikke kunne vente ble
foretatt mens en redusert lege gjorde sine
undersøkelser liggende i sengen sin.

Men særlig lenge i denne vegetative tilstand
fikk jeg ikke være lenge. Om natten ble jeg
vekket av havarialarmen. En fisker ombord i
fisketråleren Hermes hadde fått brystsmerter,
og trengte hjelp. Svalbard med mannskap var
parat til å yte denne hjelp. Man scramblet lynx,
og en febrilsk jakt etter en Nordkappdrakt i
størrelse ”stor nok til Doc” begynte. Drakten
ble raskt funnet og helikopter lettet med
redningsmann og en lettere nervøs, og
merkelig nok, sulten skipslege ombord.
Helikopteret ristet som om det var på vei til å
falle fra hverandre i samtlige skjøter, men kapt.
Glaser snudde seg, og smilte fra øre til øre, så
man bare måtte tro han på at dette var helt
normalt. Fiskeren fikk vi hentet ombord. Han
lot til å være i fin form, men slet med tungpust
selv om han benektet dette mellom hver gang
han hev etter pusten. Redningsmannen kom
med en formaning til meg over intercom: ” Ikke
tro på fiskere, de har aldri vondt”. Vi kom oss
tilbake til Svalbard, og fikk pasienten raskt inn
på sykestuen. Til alt formål er heldigvis KV
Svalbard utstyrt med en såkalt LP12, en
kombimaskin som tar EKG, er hjertestarter og

som kan brukes til å monitorere pasientenes
blodtrykk, puls, respirasjon og saturasjon.
Redningsmann og undertegnede fikk koblet
pasienten opp, og tatt et EKG samt blodtrykk
og andre vitale mål. Noe rusk på EKG gjorde
at jeg valgte å konferere med både
Alarmssentralen, ok Wilhelmsen på
Haakonsvern og lege på Hammerfest sykehus.
Pasienten ble på bakgrunn av funnene, fløyet
umiddelbart videre til Hammerfest sykehus.
Tilbakemeldingene var at man ikke fant noe
tegn til hjerteinfarkt, men han hadde store
brystsmerter, av uviss årsak.
Skipperen ombord på Hermes fikk vi skryt av.
Det tok angivelig under
en time fra alarmen
gikk til pasienten var
tilbake på sykestuen
på KV Svalbard. Alt i
alt, måtte man se seg
fornøyd med nattens
innsats. Vi hadde klart
å respondere på et
nødanrop og utstyret
ombord gjorde sin
nytte. Uten denne
LP12 maskinen ville
det vært umulig å være
like sikker på funnene.
Da helikopteret var
flydd til land med
pasienten var jeg igjen
ombord i båten.
Fremdeles rimelig høyt
giret på adrenalin, så søvn var utelukket. Men
til alt overmål var sjøsyken borte og jeg så
heller ikke noe til denne på resten av turen. Nå
var det bare å vente på at helikopteret kunne
vende tilbake til skipet, så kunne vi sette
kursen mot Bjørnøya og Hopen. Med i lasten
hadde vi en rekke personell til basene på
Hopen og Bjørnøya, samt utstyr til de nevnte
stasjoner. Uten helikopter kunne vi ikke få
disse personene og deres last i land. Spesielt
gjelder dette Hopen, og en liten stasjon på
Bjørnøya, som var litt utenfor allfarvei.
Samarbeidet ombord skal man ikke si noe på.
Når skipet skulle losses for varer og utstyr til
Bjørnøya, deltok hele mannskapet, fra den
ferskeste gast til høyere befal. Alle tok vi del i
bæringen av kasser og poser, der vi stod
sammen, side om side, og lot pakker og
bagger, gå fra den ene til den andre.
En liten tur til Svalbard var det også tid til.
Seilskuten Norderlicht satt fast i isen, langt
inne i Tempelfjorden, og KV Svalbard måtte
komme til unnsetning og frigjøre den. Isen i
Tempelfjorden var ikke særlig tykk, så jobben
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ble gjort raskt og enkelt, og vi var tilbake i
Longyearbyen etter kort tid. Men bråket som
lages når isen presses og knekker mot
Svalbards tykke skrog er øredøvende, og flere
av gastene kunne fortelle meg at de som har
lugar fremst i baugen må ofte sove med
hørselsvern for å klare å sove i bråket som
oppstår når skipet seiler majestetisk gjennom
isen. Siden hospitalet ligger i baugenden av
skipet fikk jeg oppleve dette fine bråket en
tidlig morgen. Men siden ørepluggene min lå et
annet sted enn under hodeputen min, ble det
en tidlig morgen den dagen. Men leksen var
lært, aldri forlat hørselsvernet, aldri.
Dagene gikk ellers med til dagligdagse
gjøremål som de nevnte konsultasjonene om
alt mulig, til vask av utstyr og ikke minst
sykestuen. Lørdagene går med til hovis, eller
hovedrengjøring. Hele skipet yrer av aktivitet,
når alt fra høyeste offiser til meningmann deltar
i vask av skipet. Blant annet ble jeg satt til å
pusse den store messingklokken i
offiserssalongen. Siden dekket var tomt for
messingpuss måtte jeg forville meg ned på
såpelageret og finne noe egnet materiale å
pusse med. Å pusse en slik stor klokke, med
alle sine inskripsjoner tar tid, lengre enn jeg
hadde antatt. En ting er å pusse, en annen ting
er å få en slik messingkonstruksjon til å skinne.

Heldigvis har jeg gjennomgått rekruttskolen,
hvor selv de ekleste og matte rørene på gode
gamle Lahaugmoen leir måtte pusses og
skulle skinne hver morgen. Et stille takk til
tidligere befal, ble vel sagt når svetten piplet
frem på pannen. Pille hadde det ikke enklere.
Vasken på sykestuen ville ikke bli godkjent før
alle kraner, vasker og metalloverflaten skinte
og gav like gode reflekser som speil. Jeg har

ikke så mye befalsmyndighet over de menige,
men på sykestuen bestemmer jeg, og der skal
det skinne. Litt ekstra hjelp måtte bringes inn i
form av ekstra gaster, før jeg kunne si meg
fornøyd.
Ellers var velferd i form av fisking fra akterdekk
en yndet aktivitet, når vær og vind muliggjorde
slike aktiviteter. På dette toktet smilte solen
stort sett hele tiden. Sjøen vekslet mellom
blikkstille og rolige dønninger.
Sanitetslaget ombord består av kokker,
kokkelærlinger og servitører sammen med
redningsmann, Pille og stuert. Doc er med
avhengig om det er lege med på toktet.
Sanitetslaget skal ha undervisning to ganger i
uken, samt litt trening på søndagen. Grunnet
et hektisk tokt ble det ikke alltid tid til
undervisning på angitte tidspunkt, men det
hindrer en ikke fra å kalle sammen troppene
når det passer de minst, til en improvisert
undervisningstime. I tillegg har man mange
øvelser hvor vi ofte må jobbe på improviserte
hjelpeplasser rundt om i skipet, alt ettersom
hvordan situasjonen er og om hvor det er
mulig å bevege seg. Øvelsene var ofte den
beste formen for undervisning og sanitetslaget
fikk prøvd seg skikkelig.
Midt i tokten vårt, hadde vi også en større SAR
(Search and rescue)
øvelse ved Bjørnøya.
Sjefen og
operasjonsoffiseren
visste litt om øvelsen
på forhånd, men var
lite meddelsom og vi
gikk øvelsen i møte
spente på hva som
ventet oss. Dagen kom
og ca 0800 gikk
alarmen. Et skip hadde
gått ned med
anslagsvis 17 personer
ombord. Vi hadde med
oss helikopter fra
Svalbard, samt
Seaking og vårt eget
kjære Lynx. Vi satte
kursen for sist kjente
posisjon og slapp løs
våre flygende venner. Havet ble trålet meter for
meter etter overlevende. Noen ble funnet på
land, andre ble plukket opp fra sjøen. De som
ble funnet på land ble fraktet til stasjonen på
Bjørnøya, mens de som ble funnet i vannet ble
flydd tilbake til KV Svalbard for medisinsk
tilsyn. Vi måtte bruke alt av sanitetsressurser vi
hadde samt kalle inn litt ekstra gaster til å
utføre enklere medisinsk assistanse. Øvelsen
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var ferdig et stykke ut på ettermiddagen. De
fleste var rimelig sliten da. Alle hadde jobbet
hardt og et godt stykke arbeid hadde blitt gjort
med de fem ”havaristene” som hadde blitt
fraktet til KV Svalbard.

brystkassen. Redningsmannen bare smilte og
så spilte flybesetningen videre på brettspillet,
som de spilte hver dag, så lenge de var
ombord med oss. Jeg leste min teor, og
tørrtrente i hangar. Begynte å kjenne meg
trygg på at dette skulle til og med jeg klare. Om
noe skulle gå gale, så hadde jeg jo
dunkerkurset tenkte jeg.
Da dagen endelig kom oppdaget jeg at jeg
egentlig ikke var klar likevel. Over akterdekk,
hovret Lynxen. Jeg følte meg som en struts
som noen plutselig hadde fått det for seg
skulle fly. Jeg smilte tappert, tommelen i været
mens extrasystolene dundret på.
Redningsmannen gav meg ”quick-release”
kroken. Jeg spente meg fast, fikk et klapp på
skulderen og før jeg visste ordet av det var jeg
over rekken og hang med benene i løse luften
en del meter over det iskalde havet rundt
Bjørnøya. Første turen opp og ned var et sant
mareritt, men på tur nummer to var det bare
gøy. Havet skaper en vidunderlig optisk illusjon
om at uansett hvor høyt du er, så føles det kun
som 2-3 meter, mens du i virkeligheten kan
gange den høyden med ca 10. Å kunne henge
der i luften med brisen fra rotorbladene i
ansiktet og snurre seg rundt etter eget ønske
var en befrielse. Dette var bare fantastisk.
Synd det var over så raskt. Trodde jeg.

Vår opplevelse med fisketråleren Hermes
hadde gitt vår eminente redningsmann
Arnesen en ide. Doc måtte lære seg å gå i
heisen. Med min heller kraftige høydeskrekk,
som ble for alvor utprøvd med rappellering på
rekruttskolen for mange, mange år siden, var
jeg rimelig skeptisk. Ikke minst gikk det og
surret en del inntrykk fra Flymedisinsk institutt,
om at Lynx var en flyvende blikkboks som
skulle vært omgjort til spiker for mange år
siden. At blikkboksen bare var festet med et
par bolter til maskinen som faktisk holdt oss i
luften, for ikke å nevne ristingen i maskinen,
som fikk en til å tro at nå har Himmelriket
kommet. Pilotene Glaser og Williams, prøvde
så godt de kunne å berolige meg. Jeg ble
faktisk ganske så godt betrygget av
informasjonen de gav meg, ikke minst det
faktisk var andre land i Europa som fremdeles
brukte Lynx. Men det urovekkende, som jeg
velger å tolke som en fleip, var at de andre
landene hadde valgt å bytte ut strengt tatt alt
på sine helikoptre, så de var omtrent som nye.
Dette hadde ikke Norge gjort, vi fløy originalt.
Jeg kjente en ekstrasystole hardt i

Med Lynx ombord, lyste det i øynene på
fiskeriinspektørene. ”Surprise visit” stod
skrevet i pannene deres, og enda bedre. De
hadde nå et vitne som kunne følge dem i
heisen. Dette vitnet var en maskinist som også

Bjørnøya letter på tåkesløret for å
avsløre seg en tidlig morgen.
hadde fått utsjekk på heisen og deres egen
Doc. Skeptisk som jeg var til russiske
fiskebåter var jeg lite lysten, men tur i
helikopter fristet, så jeg sa ja. Det var en
tidsreise fra 2009 til 1959. Da jeg landet på
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En marinelege henger høyt mens
sekundene tikker

baugdekket til russeren, så var det som å være
ombord på en rekvisitt til ”Med hjartet på rette
staden”, ser man bort fra en og annen russer i
russiske avlagte militær jakker. Tweeden og
hattene var på plass. Eneste som ødela for
inntrykket var de moderne digital kameraene
som var overalt. Russere er veldig hyggelige
folk, intet vondt om dem, men hadde jeg hatt
myndighet til det, ville jeg beordret fullstendig
hovis ombord på tråleren inntil jeg fikk høre at
dette var blant de aller peneste som man
kunne besøke. Min lyst til å noensinne spise
fisk fanget i Barentshavet, ble plutselig borte.
Arbeidsmiljø og HMS var tydeligvis
fremmedord der man jobbet helt uten
sikkerhetsutstyr og sikringer. Men vi lærte mye,
ikke minst, pass fingre og hode.
Dette ble ikke siste fiskerinspeksjon. Det skulle
bli flere, men på inspeksjon nummer to tilkom
det et ublidt møte med en litt for kort losleider,
sjøbjørn og noen dønninger som ikke var
hjelpsomme og min karriere som
fiskeriinspeksjons vitne, ble rimelig kort, inntil
videre. Med foten i klem og paralgin forte
gange flere, totalt uten effekt, måtte

helikopteret hente fiskeriinspektøren og meg
ombord på tråleren.
Toktet nærmet seg slutten og mens noen av
oss slikket sine sår ombord på båten, jobbet
resten av mannskapet hardt for å ta seg av en
del VIP gjester ombord. Med hovis flere ganger
daglig og stryking av uniformer på rekke og rad
sørget mannskapet for at langt over hundre
gjester kunne spise og kose seg, fordelt på to
puljer på to dager. Med lettere såret stolthet og
et stort savn etter hunden så jeg med lengsel
på klokken og håpet at vi snart la til kai. Et
døgn med papirarbeid og annet forefallende
arbeid på basen og jeg var på flyet hjem.
Smertene stakk i foten hver gang jeg tok et
skritt, men en ting visste jeg. Jeg hadde vært
førstereisgutt og kom ikke til å være det mer.
Nå ventet et par uker hjemme, røntgen av
foten og så var jeg klar for et nytt tokt.

6 Trollfjorden og Norges vestlige
militærbase
Røntgen var tatt, ingen brudd, takk lov, men
foten var fremdeles ikke helt bra. Et nydelig
hematom nederst på foten gjorde at jeg fikk
lynkjapt symptomer på en heftig
benhinnebetennelse så snart jeg prøvde å
løpe. Og for dere der ute som ikke er bekjent
med en bergensers definisjon på fot, så er en
fot, alt nedenfor lysken og må således ikke
forveksles med hva østlendinger og andre
måtte mene om hva en fot er.
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Jeg reiste nordover med friskt mot og
undervisningsplan for hele toktet. Jeg følte
meg godt forberedt for nye uker på sjøen. En
del kluss med seilingsplan og litt motstridende
opplysninger om når oppmøte var, medførte at
jeg møtte opp to dager for tidlig i henhold til
planen, men det var endog en del for meg å
gjøre når jeg først var der. Jeg slutter aldri å bli
overrasket over hvordan enkelte har slik
hastverk med å bli kvitt føflekker og andre
kjennemerker. Så etter litt småkirurgi i to døgn,
var det en sann glede å gli sakte fra kai i
strålende vær, riktig nydelig vær, og en sol
som stekte slik på Sortland at uten et
fullstendig oppegående ventilasjonssystem
hadde hele fartøyet blitt omgjort til en badstue.
Så det var ikke bare glede over starten på et
nytt tokt som gjorde at avgang var en glede,
men ved å komme ut i rom sjø, og kjøligere
vann, ville avkjølingen av båten bli enda mer
effektivt. Det skulle bli et begivenhetsrikt tokt,
med familietur planlagt. Jeg gledet meg som
en liten unge. Trollfjorden ventet.
Men mye arbeid ventet på båten før vi kunne
nyte et par dager med familietur. Blant annet
skulle det bli en liten tur til Hopen. Og endelig
kunne jeg få komme i land på dette forjettede
land, der ute i havet i nord. Hopen var en
meget interessant opplevelse. Hele øyen virket
så øde, nesten ingen vegetasjon. Det var
vanskelig å komme til øyen, da det er så
langgrunt der. Men det var vel verdt det. Det
var en helt bisarr opplevelse å ha badevakt,
som ikke hadde med seg livvest eller
redningsutstyr, men skarpladd rifle. Men bade
skulle vi og så bar det rett inn i badstuen som
var varmet opp, fornuftig nok, plassert helt
nede med stranden. Å bade på Hopen var jo
tilnærmet en behagelig opplevelse, med sine
nærmere fem grader i luften, mot badet jeg tok
på Bjørnøya, med en halv grad i luft og vann.
Riktignok fant en og annen ut at heretter kunne
Doc bare kalles hvalrossen, for hvem var først
ut i vannet, og kom sist opp igjen? Det var
omtrent så de måtte tro jeg trivdes ute i det
kalde vannet, ikke ulikt en hvalross. Men det
skal sies at badstuen på stranden gjorde godt,
veldig godt, selv for en ”hvalross”.

Dette toktet gikk jo midt i verste
svineinfluensatiden også, med meldinger
tikkende inn daglig fra både fjernt og nært om
viktighet av håndvask, spriting av hender og
ikke minst rask isolasjon. Dette vekket jo sine
diskusjoner ombord. Vi er et lite samfunn, og
hvor man bor tett på hverandre. Hvor skulle
man isolere syke personer. Jeg leste nøye
gjennom hva Folkehelseinstituttet hadde
skrevet på sine hjemmesider, og på en
særdeles dårlig dag for satellitttelefon fikk jeg
en broket samtale med vakthavende lege på
instituttet. Isolasjon på sykestue kunne man
gjennomføre, men da kunne ikke sykestuen bli
brukt til undervisning eller til å se andre syke,
grunnet fare for smitte. Isolasjon på egen lugar
var det de anbefalte. Dette vekket på nytt et
spørsmål, da vi som tidligere nevnt,
resirkulerer vår egen luft. Hva om viruset
kunne vandre fra lugar til lugar via
ventilasjonssystemet? Det enkle og befriende
svaret fra Folkehelseinstituttet var da at så
smittsomt var ikke svineinfluensa. Løsningen
ble heretter isolasjon på egen lugar. Og ikke
før man hadde lagt en plan, dukket første
person opp med klare symptomer på influensa.
Der stod han midt på gulvet i sykestuen, med
hodepine, feber, lette luftveissymptomer, trøtt,
og ikke minst leddsmerter i alle de større
leddene. De bar rett på isolasjon og
påfølgende nedspriting av arbeidspulten til den
syke, vaske ned hele sykestuen, og spriting av
gelendere og dørhåndtak ombord på fartøyet.
Tamiflu ble raskt utdelt til den syke og Doc fikk
sin stillingsbeskrivelse omgjort fra lege til
sykepleier og Pille ble omgjort til assisterende
sykepleier. Var ikke mye man kan gjøre som
lege for en med influensa, men stell og omsorg
må ha ha, og vi prøvde å gi det så godt vi
kunne, når stakkaren var innesperret på sin
lille lugar uten så veldig mye å bli underholdt
av der han lå. Første døgn gikk det stort sett i
søvn, men han kom seg raskt og da var
lugaren mer et fengsel, med svært lite å gjøre.
Da han kjedet seg sånn, at han vasket lugaren
ned fra tak til gulv, fant jeg ut at nok var nok og
han ble så raskt bra at influensa var lite
sannsynlig. Men han måtte ligge i isolasjon til
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man fikk konferert med sanitetsledelsen på
Haakonsvern, bare for å ha ryggdekning. Som
tidligere nevnt var ikke satelittdekningen på
telefonen helt å stole på, så isolatet varte et
par timer lengre enn høyst nødvendig, men
Pillen fikk jo ordentlig trening på å varte opp
syke personer samt en litt i overkant rask
innføring i smittevern og hygiene. Noe
svineinfluensa var det ikke, men vi fikk da noe
godt ut av en slik liten situasjon.
Den syke rakk akkurat å bli frisk i tide til å ta
imot familien på familieturen. Og hvilken tur det
ble. De som hadde familie å ta med seg på
turen, hadde fått disse til Bodø hvor vi hentet
dem. Deretter seilte vi rolig i retning Svolvær
hvor vi overnattet ved kai. Under overfartet var
det arrangert ulike aktiviteter for de unge som
luftgeværskyting, brannslukning, fiskebrønn og
ikke minst, sanitetens egen favoritt,
bamsesykehus. Her ble bamser og andre
dukker og kosedyr behørig undersøkt samt at
Pillen lot de ungene som var litt eldre, og som
ikke synes bamsesykehus var det store, få
prøve lungekapasiteten sin. Alle fikk etterpå et
skriftlig bevis på sin lungekapasitet angitt i liter.
Litt skummelt tror jeg nok at det ble for en liten
kar, når undertegnede, faktisk fant at bamsen
hans hadde fått seg en liten rift. Men ingenting
er verre enn at skipslege ikke kan ordne det.
Jeg fant frem mine sysaker, og tenker da ikke
på kirurgiske sysaker, neida, jeg reiser
ingensteder uten syskrinet mitt, slik at jeg kan
ordne på uniform og annet, slik som bamser.
Bamsen ble behørig sydd sammen, og forlot
sykestuen sammen med en fornøyd eier.

Dagen etter var det tur til Trollfjorden. Hvilken
fantastisk opplevelse. Når jeg så innløpet, ville
jeg aldri trodd at man kunne få et fartøy av
Svalbards størrelse gjennom det lille sundet,
men takket være gode navigatører så går det
meste. Mens vi nøt utsikten i Trollfjorden, var
det arrangert skattejakt for de yngste. Det var
mange spente og glade ansikter som kom
tilbake til fartøyet etter tur i lettbåt, på jakt etter
en kiste som var ”stjålet” fra kapteinen.

Hele familieturen ble rundet av med utskei i
Svolvær. Turen hadde vært vellykket og for det
menige mannskapet, ble en bytur en
velkommen avveksling fra flere uker med
seiling. For ikke før hadde vi satt av familie og
venner på Sortland, før nye ordrer ankom.
KV Svalbard skulle nå bistå Jan Mayen med
reforsyning med helikopterdrivstoff. Kursen ble
satt rett vest, i retning av Norges lille øy i
havet. Det er tilnærmet tre døgn seiling
vestover. Overfarten ble fordrevet ved å ha
øvelser og undervisning. Blant annet satte vi i
stand en øvelse hvor hele sanitetsdetaljen ble
satt ut av spill grunnet en oksygentank på
Hospitalet som gikk i luften mens vi hadde
undervisning. Øvelsen var meget spennende,
og ville vise hvor resten av mannskapet stod
når det kom til sin sanitetskunnskap. Selv om
øvelsen gikk greit og mannskapet viste gode
ferdigheter, var det endog morsomt som
markør å se hvordan forvirringen spredde seg.
Ingen var helt forberedt på at av alle ombord,
skulle saniteten være blåst til himmels. Men de
skadde fikk god behandling, den største
utfordringen vi møtte på underveis var
evakuering. Med den posisjonen vi hadde i
havet under øvelsen, var det strengt tatt ingen
evakueringsmuligheter. Valgene på det
tidspunktet, var å rette kursen mot Island og
håpe på å komme innenfor helikopterradius,
eller fortsette mot Jan Mayen og bli møtt av
Hercules fly der. Hva vi egentlig kom frem til er
usikkert, men en liten vekker om hvor liten man
er i det store havet var det med sikkerhet.
Jan Mayen var en mektig opplevelse. Det
meste var rødt eller sort når det kom til steiner
og jord. Alt av vulkansk opprinnelse. Etter å ha
opplevd Hopen som var øde og goldt, var det
merkelig å komme til Jan Mayen og oppleve at
det var tilnærmet grønt i forhold. Grunnet noen
skader på noe personell på basen, ble jeg
fløyet inn på øyene sammen med personell
som skulle jobbe med HK fuel. Jeg møtt av
sjefen for basen og fraktet til basen hvor en
anestesisykepleier ventet meg. Hun var
medisinsk ansvarlig for basen og hadde gitt en
utmerket behandling, men ville ha en second
opinion fra en lege. Første pasient var en kar
med en skade på et øye etter noe
sveisearbeid, men det så helt greit ut og lite for
meg å gjøre. De andre var en med vondt i en
rygg og en med vondt i en fot. Jeg gjorde sitt
beste før det ventet kaffe, kaffemat, souvenir
shopping og bading. Bading er tydeligvis blitt
en nødvendighet for meg i løpet av tjenesten i
Kystvakten. Alle steder jeg kommer skal det
bades. Jan Mayen var intet unntak. Her var det
dog ingen badstu som ventet oss, men et godt
og varmt badebasseng, varmet opp av
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spillvarme fra aggregatene de har på øyen.
Etter iskaldt vann i havet, var det ufattelig
deilig å kunne slenge seg ned i bassenget og
kjenne varmen sakte, men sikkert trenge inn i
kroppen.

Jeg skulle gjerne ha sett mer til Jan Mayen,
men turen hjemover måtte iverksettes, endog
om man godt kunne vært der lengre. Men slik
er det ofte i Marinen, man kaster ikke bort tid
på leke turist og slukøret måtte jeg se at Jan
Mayen forsvant i det fjerne i en blanding av
tåke og nattemørke.
Turen hjem til Norge ble preget av høy sjø og
kraftig vind. Noe som medførte at den tidligere
ikke så veldig sjøvante legen, utrolig nok
befant seg på bro for å se at bølgene ble brutt
av baugen og slo opp på broventilene. Jeg
slutter aldri å bli fascinert av slike fenomener.
Turen hjem gikk via Bjørnøya, før vi gikk
sørover mot Bodø hvor vi hadde puljebytte
denne gangen. Samtidig skulle KV Svalbard
delta ved åpningen av det nye operative
hovedkvarteret, FOH. Vi hadde ikke mer lagt til
kai før det veltet på med offiserer med høye
grader og masse rart på brystkassen inn over
rekken. Det skulle være en presentasjon av
planene for åpningen og sjelden har jeg
opplevd større detaljstyring enn her. Hans
Majestets bevegelser var planlagt til siste
fottrinn samt hvor lang tid han skulle snakke
med hver person. Personlig var jeg bare
overveldet av glede når min kollega
kapteinløytnant Halsøy kom og avløste meg.
Nå skulle jeg ha fri og godt var det etter fire
uker på sjøen. Turen hjem gikk denne gang via
Lakselv og Porsangermoen for å besøke en
kamerat som avtjener VAB tjenesten sin der.
Lakselv var jo en opplevelse, men tror jeg lar
det bli med den uttalelsen.

7 Kong Neptun kaller
Etter hvile i Lakselv og hjemme med mye turer
med hunden, følte jeg med veldig klar for et
nytt tokt. Det var med frisk mot jeg reiste
nordover til Sortland. Vi skulle opp i isen. Jeg

hadde i flere uker nå drømt om isbjørn, sel og
is så langt øyet kunne nå samt kuldegrader så
langt ned på gradestokken som jeg aldri hadde
sett før. Utstyrt med hjemmestrikkede ullsokker
fra tidligere kollegaer på sykehjemmet i
Leikanger, var jeg klar for det meste. Samtidig
hadde jeg ligget på skytebanen hjemme i
Bergen og hadde en rykende fersk jegerlisens
i lommen. Håpet var å skyte isbjørn med
kamera og kanskje hjort med rifle i Sogn når
jeg kom hjem. Jeg skulle bare få oppfylt ett
ønske, men i ettertid er det mer enn godt nok.
Fartøyet hadde hatt periodisk vedlikehold,
også kalt PV, i Ramsund. Den 10. september
reiste jeg dermed nordover til Ramsund for å
treffe fartøy og kollegaer. Flyturen gikk til
Evenes og med militær transport videre inn til
det store intet i kveldsmørket. Til slutt kom vi
frem til noget som så ut som en helt vanlig sivil
kai med en liten portvaktbod, med en sivil vakt
i. Jeg kjente igjen min kjære Svalbard på lang
avstand, men kaien så ikke akkurat militær ut.
Først i dagslys dagen derpå kunne man skimte
tegn til militær aktivitet, som militære skilt,
symboler og uniformer på kaien.
Å komme tilbake til fartøyet var alltid en glede.
Man treffer ”gamle” kjente. Utrolig er det hvor
tett man kommer inn på andre mennesker når
man er ombord på et fartøy. Selv om det kun
var mitt tredje tokt, føltes det som om jeg har
vært ombord lengre enn som så. Jeg blir møtt
med gledesstrålende ansikter fra både befal og
menige, og alle vil høre om hva jeg har gjort i
avspaseringen, hvor jeg har vært osv. Nå var
det ikke bare historier om hva jeg hadde gjort
siste tre uker som skulle deles, men på dette
toktet skulle vi til Framstredet, og jeg hadde
ikke vært ombord mange timene før historier
fra tidligere års Framstred tokt begynte å
komme. Det er tydelig at når man plasserer en
gjeng med akademikere på et fartøy, og
forventer at de skal leve sammen med en
gjeng sjømenn, som har sine vaner og
sedvaner, så er dette opphav til mange gode
historier. De fleste regnet vel med at det skulle
bli et par historier etter dette toktet også.
Kursen mot Framstredet gikk via Tromsø og
Longyearbyen for å hente utstyr som forskerne
trengte. I Longyearbyen kom forskerne ombord
og raskt pekte det seg ut et par som kunne gi
opphav til gode historier. Vi hadde med oss en
meget omgjengelig australsk forsker som kom i
god kontakt med besetning og var aktivt med
på det som var av sosiale tilstelninger ombord.
Så snart alt utstyret var kommet ombord, satte
vi kursen vestover og mot isbeltet. Det var en
del dårlig sjø på turen dit, men det er rart hva
man biter i seg for å kunne komme inn i
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isbeltet og dermed ha større sjanse for å se
kongen av arktis, isbjørnen.
Det er ikke så mye å skrive om toktet egentlig.
Det var ut og inn med sjøbjørn, diverse
vitenskapelig utstyr som skulle ut i vannet, og
opp av vannet. Medisinsk skjedde det også
svært så lite, men jeg var velsignet med to
svært lærevillige sykepleierstudenter på toktet.
De deltok meget aktivt sosialt og laget blant
annet i stand en idrettsturnering for
mannskapet. Siden jeg også manglet Pille på
toktet var det meget velkomment med litt
ekstra hjelp på sykestuen. Det krevde jo også
at jeg måtte øke mengden undervisning litt
siden de krevde litt mer undervisning, og på et
litt annet nivå enn den jevne sanitetsgast.

Så kom dagen jeg hadde ventet på. Jeg har til
nå vært på Spitsbergen, Hopen, Bjørnøya og
Jan Mayen. Jeg har opplevd mer enn hva jeg
hadde håpt eller drømt om, men likevel har jeg
et stort ønske om å se isbjørn. Så langt har jeg
ikke fått sett dette majestetiske dyret. Jeg har
sett fotspor, jeg har hørt historier om når andre
har sett det, men har ikke sett det selv. Tiden
er på vei til å renne ut for meg. Mørketiden er
like rundt hjørnet og selv om vi seiler så vil vi jo
ikke se noen ting. Ikke sikkert at vi skal være
så langt nord heller. Jeg satt på sykestuen og
ventet på det første umiskjennelige støtet av is
mot baugen, lyden av is som skraper langs
skroget, høre det synge i skottet. Isen kom,
skottenes klagesang grunnet is mot maling
kom og gikk, ingen isbjørn. Jeg var titt og ofte
på bro, alltid samme svar: ”Ta det med ro Doc,
isbjørnen kommer den”.
Slik gikk dagene, jeg var ofte på dekk for å ta
bilder av tallerkenis, som var nok en raritet jeg
drømte om å få oppleve, og jeg fikk oppleve
store belter av det. Jakken, skytehansker med
avtagbar fingertupp, og loslue, alt lå klart på
sykestuen til enhver tid, kongen av arktis skulle
bli fanget på film, enten han ville eller ei. Jeg
var møkk lei av ”utsetting av sjøbjørn” og
”planleggingsmøte i OPS” meldinger på
høytaleranlegget, møkk lei. Plutselig hørte jeg
det spraket, jeg sukket, og sa et par

ukvemsord inne i meg, orket ikke mer, men
svelgte det i meg like raskt som jeg kom på
tanken om å ytre dem. ”Isbjørn på babord side,
isbjørn babord side!”. Jeg visste ikke hvor jeg
skulle gjøre av meg, jeg famlet som i blinde.
Alle forberedelser jeg hadde gjort for å kunne
mobilisere raskt, var glemt. Jeg kavet, pulsen
steg, jeg måtte finne jakken. Hvor er jakken?
Hvor er hansker? Hvor er lue? Alt var funnet,
jeg måtte forte meg ut. Hvor var kameraet?
Jeg måtte løpe tilbake, hente kameraet. Ba en
stille bønn om at jeg hadde husket å pusse
linsen på objektet, samt lade opp batteriet. Jeg
løp nedover gangen på styrbord side fra
hospitalet til HK dekk. Jeg var glad gammel
rutine var på plass, og luftslusedøren føk opp,
jeg smatt ut, og stengte døren bak meg. Måtte
nå bruke all kraft jeg hadde i meg, til å holde
meg fra å løpe på dekk. Jeg hadde allerede
vært på dekk i dag, og visste at det var en
smule glatt og isete. Jeg kunne ikke falle nå,
kunne ikke ødelegge kameraet. Jeg var lettet
når jeg kom til rekken, lettet over at jeg var
stående på benene mine, lettet over at
kameraet var helt, lettet over å se at linsen var
nypusset og batterikapasiteten god. Hvor var
nå bamsefar. Mannskapet og jeg skuet utover
det store isødet, alt var hvitt, og lyset skarpt.
Hvordan se en hvit bjørn i alt dette hvite. Noen
ble var på noe rødt i horisonten. Kikkerten som
jeg hadde med meg av en eller annen grunn,
gjorde at jeg kunne se nærmere på det røde.
Man bruker ikke mange sekunder på å avgjøre
at noe rødt i snøen her oppe er ensbetydende
med blod, og blod var det. En død sel, litt
halvspist lå like ved. Bamsefar måtte være
nær. Jeg ble så var på en svart snute som
beveget seg mot dette kadaveret. Med litt
korrigering på kikkerten fikk jeg sett bjørnen
skikkelig, og hvilken rugg det var. Kikkert måtte
nå vike for kamera.
Med full zoom, og støtte fra rekken, fikk jeg
etegildet på linsen. Kameraet knipset i vei. Ikke
bare fikk jeg se bjørn for første gang i livet mitt,
men fikk se når den spiste. Jeg forstod ikke
helt min egen flaks før jeg i etterkant så
gjennom bildene mine. Mens jeg tok bilder av
etegildet ble jeg gjort oppmerksom av andre at
det var noe annet som beveget seg der ute.
Trodde jeg bjørnen jeg hadde i fokus nå var
stor, så ble jeg mildt sagt forbauset når jeg så
en enda større rugg ligge på naboisflaket og
observerte gildet. Det var tydelig at han var
misfornøyd med å ikke være del av gildet.
Kunne det være sant, skulle jeg kunne klare å
få dette dramaet på film. Jeg knipset i vei, vel
vitende om at jeg hadde plassert et ekstra
minnekort i jakkelommen. Den misfornøyde
bjørnen reiste seg, vagget til kanten av isflaket,
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og skled ned i vannet. Han svømte i det
iskalde vannet som en nordmann på sydentur:
Lavt i vannet og snuten i været. Jeg var spent
på hvordan den skulle komme seg opp av
vannet. I mellomtiden hadde den andre
bjørnen gjort et desperat forsøk på å dra selen
vekk i sikkerhet, men uten å lykkes. Fete som
de var begge to, var det klart at de ikke
manglet mat, og den første bjørnen var
tydeligvis ikke interessert i en konfrontasjon,
og trakk seg unna. Den neste hoppet opp av
vannet med en overraskende letthet, og gikk
rett bort til selen. Før den hoppet i matfatet,
snudde den seg mot fartøyet, og satte bena
godt i bakken, og flekket tenner. Den var
tydeligvis ikke interessert i å dele godbiten
med oss, ikke at jeg var så lysten på å sloss
om maten med den karen heller. Sakte gled
bjørnen ut av syne mens fartøyet gled sakte
videre gjennom isen. Pulsen var høy, og jeg
ble var at smilemusklene mine var på god vei
til å utvikle krampe. Snakk om å slippe løs en
unge i snopebutikken.
Det ble etter hvert flere bjørner som passerte
oss, men ingen av de andre gav samme
opplevelse og det var heller ikke like bra
lysforhold med tanke på bildetaking. Ikke at det
gjorde noe, jeg var fornøyd. Jeg var langt fra
ferdig med tjenesten min i Marinen, men
hadde sett og opplevd mer enn hva jeg hadde
turt å drømme om.
Toktet videre inneholdt også en
idrettsturnering hvor detaljene stilte lag.
Intendantur stilte to stolte lag hvorav det ene
laget, ledet av payen, gikk helt til topps. Stuert,
byssepersonell og doc gjorde en hederlig
innsats, men nådde aldri helt til topps.
Toktet nærmet seg slutten, og det begynte
etter hvert å dukke opp en hes latter på
høytaleranlegget. Ryktene sa at vi nærmet oss
80 grader nord, og et besøk fra Kong Neptun
var nært forestående. Dette var sjansen til å bli
ishavsgast. Man begynte å bli veldig opptatt av
breddegrader, og flere visitter til bro ble
nedslående med vissheten om at man
fremdeles lå og seilte på 79 grader. Toktet gikk
mot slutten, skulle vi rekke å bli ishavsgaster,
måtte vi krysse den magiske linjen snart. Det
var mange lettede ansikter å se da anlegget
annonserte at 80 graders grensen ble krysset.
Det tok ikke lang tid før Kong Neptun kom på
anlegget og annonserte sin visitas, og kravet
om at alle fremmede måtte møte på HK dekk,
og bli døpt slik at vi fortsatt kunne ferdes i hans
rike. Det var mye spenning i luften. Vi hadde
alle hørt rykter om hvordan disse dåpene
skulle være. Rykter om ufyselige væsker som

må inntas med et smil. Mye var uvisst, men en
ting er sikkert, det kom til å bli vått og kaldt.
Timen kom, tilstedeværelse var påkrevd. Alle
måtte møte i bokser eller badebukse, kvinner
kunne ha på seg t-skjorte. Alle møtte vi i
styrbord luftsluse. En etter en ble vi hentet av
Kong Neptuns maskerte hjelpere. Takket være
slanger og sprayflasker ble vi holdt våte, frem
til det var vår tur å tre frem foran hans
majestet. Veien frem dit var belagt med knust
is, og sprutende saltvann, før vi nådde alteret
til Kong Neptun, der man måtte knele på en
stor isblokk, for å bli døpt med et par store
pøser med isvann fra hans rike. Enhver dåp
må feires med noe ”godt” å drikke, og en liten
væske måtte tas på styrten mens man skålte
med kongen. Deretter skulle man vaske av seg
fastlandsstanken, og et lite improvisert
basseng gjorde her nytten. En herlig dukkert i
vann rett fra havet, avrundet hele seremonien.
En meget kald lege, skulle da være rask og
komme seg tilbake til lugaren og en varmende
dusj, men akk, jeg glemte at det var glatt på
dekket. Jeg skled, og falt så lang jeg var.
Smellet når jeg traff dekken, fullstendig utstrekt
i horisentalen, går det fremdeles rykter om på
KV Svalbard. Det ble også raskt satt ut et rykte
om at KV Svalbard nå måtte få lagt nytt HK
dekk, ikke fordi det allerede var planlagt, men
fordi Doc hadde skapt en uopprettelig ujevnhet
i dekket. Heldigvis fikk jeg ingen andre skader
enn et par skrubbsår, og litt såret stolthet.

Figur 1 Kong Neptun kommer, og han kommer
med kulde og vann.
Toktet gikk mot slutten, kursen var satt mot
Longyearbyen, hvor akademikerne skulle
settes i land. Vi ankom Longyearbyen, og fikk
satt i land det meste av det vi skulle. Men
kvelden kom og et lite overligg ble nødvendig.
Mannskapet var ikke sen om å utnytte dette til
litt bonding, og bli bedre kjent med resten av
mannskapet. Longyearbyen ble raskt inntatt og
middag ble rekvirert på et av utestedene
Resten av kvelden ble brukt godt til småprat og
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mange gode historier Kvelden rommet også en
bedre episode med Chiefen, som tydeligvis
ikke var så lokalkjent i Longyearbyen som han
selv trodde.
Dagen derpå var det fremdeles en del arbeid
som gjenstod, men ikke så mye at et par av de
menige fikk lov til å ta en liten fjelltur i
Longyearområdet. Siden våpen var nødvendig
å medbringe, måtte de ha med seg befal. En
litt redusert Doc meldte seg frivillig. Turen
startet i god tempo og med friskt mot. Det var
lett terreng og stemingen god. Snart begynte vi
å nærme oss foten av stigningen. Ingen av oss
trodde det skulle være særlig bratt og ikke var
det særlig med snø heller, men synet kan
bedra. Bakken viste seg å være brattere enn vi
trodde og når vi kom lengre opp lå det et tynt

islag over de fleste stener og over grusen som
dekket stien. Stigningen ble deretter mer
krevende og en fra før sliten Doc slet i
motbakken. De menige klatret som fjellgeiter
mens jeg halset etter. Plutselig skled jeg. Jeg
klarte å unngå å falle, men fikk en god kink i
ryggen. Fra nå av var det ikke sjanse til å klare
å holde samme tempo som fjellgeitene foran
meg. Vi delte oss slik at de menige skulle klare
å gjøre unna de siste hundre meterne så de
nådde toppen. De fikk med seg en revolver
med bluss, mens jeg hadde riflen. Jeg slet meg
oppover da jeg fikk tidenes pulsøkning. I
øyenkroken så jeg noe at hvitt for raste
nedover fjellsiden noen hundre meter fra meg.
Jeg grep panisk mot lommen hvor jeg
oppbevarte patronene til riflen, men jeg
vrengte riflen fra ryggen og frem til skulderen.
Jeg skulle til å legge patronen i kammeret og
lade når det gikk opp for meg at den hvite
pelsdotten ikke var en isbjørn, men en rev.

Jeg la patronen tilbake i lommen, og grep
panisk etter kameraet. Denne arktiske lille
krabaten skulle på film. Jeg fikk krabaten på
film, men det ble litt for lang avstand mellom
oss da jeg endelig fikk kameraet klart. Klokken
begynte uansett å bli mange, og avgang
nærmet seg. De menige kom ned fra toppen,
og vi startet på nedstigningen. Hvert steg ga
smerter i ryggen, men å bli akterutseilt var
uaktuelt. Vi stavret oss nedover og begynte på
sletten bort til kaien. Vi rakk avgang og nå var
kursen satt rett hjem til fastlands-Norge. En
liten avstikker bort til en bøye som vi skulle
prøve å ta opp måtte til samt et lite
slepeoppdrag på en fiskebåt med noten i
propellen. Slikt er aldri noen problem for KV
Svalbard. Men grunnet grov sjø, og stor rulling
i fartøyet, kunne ikke sjøbjørn settes ut for
overføring av
slepeline. I stedet
måtte man skyte linen
over til fiskefartøyet
ved hjelp av en liten
geværlignende sak
som KL Wingsternæs
ekspederte flott over til
fiskefartøyet. Slepet
ble gjort, og vi ble møtt
av redningsselskapet
når vi nærmet oss
Norskekysten, slik at
de kunne overta
slepet. Da var det
Sortland neste og
perm ventet.

8 Scramble lynx,
scramble lynx.
Et nytt tokt ventet. Fartøyet var ventet sent på
kvelden til Sortland, og mannskapet måtte
komme opp kvelden før og overnatte på
Sortland. Etter nok en lang reise fra Bergen,
via Oslo og Evenes, ankom jeg Sortland.
Skadronen lyste opp når bussen kom langs
den andre siden av fjorden, og jeg kunne se at
Svalbard var enda ikke lagt til kai. Noen
vernepliktige gaster satt rundt meg på bussen
og pratet i vei om minner fra tidligere tokt og
om ønskene for dette toktet. Når man hører
unge mennesker prate i vei så bekymringsløst
som de gjorde, går det opp for deg at man
begynner å bli litt eldre, ikke mye, men litt
eldre. Når man ikke har bekymringer for når
man skal bli full neste gang eller om man
treffer en fin dame på byn. Nei, når man heller
tenker på boliglån, forsikringer, om regningene
er betalt osv, da skjønner man at man
begynner å dra på årene. De siste minuttene
på bussen gikk med til å tenke tilbake til
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bekymringsløse studiedager, hvor jeg hadde
mye fritid. Gav blaffen i å lese en kveld, så var
det uten betydning, den tid da arbeidslivets
stress var en fjern bekymring. Like fjernt som
de dager var for meg der og da, like fjernt var
tanken på at jeg måtte komme meg av bussen
ved basen, men jeg klarte det.
Vel fremme fikk jeg lesset bagasjen på lugaren
jeg var tildelt, før jeg snudde i døren og trasket
over veien til Statoilstasjonen. Vel vitende om
at alle anbefalte Esso, valgte jeg Statoil. Av
den enkle grunn at det var kun like over gaten,
og ikke 500 meter ned i veien. Det hadde vært
en lang reise, magen knurret som en gretten
hund, og sulten måtte stagges her og nå, ikke
siden. Maten ble inntatt på rommet mens
nyhetene svirret over skjermen. Ikke så mye
jeg fikk med meg for søvnen tok meg raskt.
Dagen derpå var det tidlig opp, komme seg
ombord, og starte arbeidet med å gå over
sykestuen og se til at alt stemte og at jeg ikke
var i manko på noen medisiner som kunne bli
nødvendig på toktet.

Sjefen og NK kom tilbake fra møtet med
ledelsen. KV Svalbard skulle få være fritt stort
sett hele tokten, ingen bindinger. Akkurat slik vi
liker det. Ikke å misforstå, jeg har intet imot å
bistå Bjørnøya eller Hopen, og i hvertfall ikke
Jan Mayen, men når vi står fritt, er vi i større
grad i det området som fiskeflåten ligger i.
Sjansene øker for at vi kan bistå ved eksterne
nødanrop. Ikke at jeg håper at noen skal bli
syke, men legen i meg ønsker jo gjerne å møte
faglige utfordringer og å få utvirke mitt yrke.
Når man deler skrog med 50 andre selekterte
mennesker med god helse er det grenser for
hva man møter av skader og sykdom ombord.
Men bevares, det var alltid noen som var
uheldig.
Toktet startet med full maskin fremad. Vi skulle
vest av Spitsbergen der et russisk fartøy
angivelig hadde problemer med en maskin
som skal gjøre dem sporbar. Ikke spør meg
hva dette dreier seg om. Jeg laget meg min
egen forklaring. Alle fartøy må ha noe som

viser hvem de er, hva de er, hva de gjør, og
hvor mye de fisker. Dette fartøyet hadde altså
problemer med denne maskinen og oppfylte
dermed ikke kriteriene for å få fiske i norsk
farvann. Sannheten er nok langt mer
komplisert, men hvorfor gjøre det komplisert
når en enkel skipslege med enkel tankegang,
klarer seg fint med enkle forklaringer.
Problemet med KV Svalbard og full fart i en gitt
retning, er at da seiler vi i uten omtanke til
bølgeretninger, strømmer og dønninger. En
oppskrift til katastrofe og sjøsyke kaller noen
dette. Besetningen på KV Svalbard kaller det
nok en dag på jobben. Alt for Norge. Vi nådde
det russiske fartøyet, og inspektører ble satt
over, men ingen arrest ble foretatt. Russerne
vendte nesen hjemover mot Russland, og vi
satte kursen videre mot neste fiskefelt.
Toktet var ikke mange dagene gammelt, når
det spraket i høyttaler anlegget: ”Doc til bro,
Doc til bro”. Jeg kjente godt igjen NK’s
stemme. Hadde det vært noe trivielt, hadde
han ikke brukt PA anlegget, da hadde han
ringt. Notatblokken og lommelykt med rødlys
ble rasket sammen, og leiderne opp til bro ble
tilbakelagt mens jeg tenkte gjennom hva som
hadde skjedd, hva kan ha skjedd og hvor. På
bro stod NK med et lite flir, godt fornøyd med
seg selv. Tok en stund før jeg egentlig forstod
hva det dreide seg om. NK snakket i vei om et
nødanrop som var meget svakt og han hadde
problemer med å spore det. Etter litt arbeid
hadde han klart å få det inn litt tydeligere enn
hva han fikk i begynnelsen. Noen hadde
skadet albuen ombord på et norsk fiskefartøy.
Så mye om skaden kunne han ikke si, men
fortsatte gledestrålende videre på fortellingen
om nødanropet. Det viste seg at fartøyet lå øst
for Hopen, mens vi lå vest for Spitsbergen. Det
var åpenbart at vi ikke kunne seile dem i møte,
det ville ta altfor lang tid. Lynxen vår stod i
Longyearbyen med SNAG. Her måtte det
koordinering til skulle dette løses logistisk. Jeg
fikk et telefonnummer fra NK og fikk ringt
kapteinen ombord på fiskefartøyet. Det viste
seg at den skadde hadde fått albuen i klem i
en vareheis ombord. Albuen var svært hoven,
veldig smertefull, og det var et lite sår der hvor
det piplet blod ut. Det var tydelig at den skadde
måtte få noen form for smertelindring, helst
morfin, men kapteinen var litt skeptisk. Han
hadde lagt inn veneflon på et kurs for mange
år siden, men var lite villig til å prøve seg på
dette. En intramuskulær injeksjon var eneste
mulighet og etter litt godsnakk fikk jeg
kapteinen med på denne ideen. Igjen var det
mange år siden han hadde gjort dette sist på
et kurs så en liten peptalk hvor vi diskuterte
hva han trengte av utstyr, hvordan han skulle
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gjøre det, og hvor mye han skulle gi, ble en
nødvendighet. Etter et par nervøse minutter
med konstant telefonkontakt, fikk den skadete
endelig morfin. Jeg hadde gøtset på, og
ordinert 10mg, men stoppet med det. Uten
evne til å se pasienten sel, og med kun
kapteinens ord på at han mente det ikke var
noe Naloxon ombord, var jeg ikke lysten på å
gi mer. Pasienten fikk gradvis noe effekt av
morfinen. NK hadde i mellomtiden benyttet
tiden bra og snakket med
Hovedredningssentralen. Superpuma fra
Longyear var rekvirert og på vei. De måtte
mellomlande på Hopen og fylle fuel før de
kunne komme seg ut til det aktuelle fartøyet.
Om de tanket på veien hjem vites ikke, men de
tok den skadde med seg hjem til
Longyearbyen, hvor han fikk smertelindring på
sykehuset, før et ambulansefly fra fastlandet
ankom og brakte den skadde videre til Tromsø
Universitetssykehus. Hvor ille skaden var og
hva som ble gjort videre, vites ikke. Men vi var
egentlig bare godt fornøyd med at vi kunne
være til assistanse og at pasienten fikk hjelp.
Totalt på toktet gjennomførte vi 28
fiskeriinspeksjoner. Med tanke på at toktet
varte i 19 dager og man trekker fra et par døgn
for å seile opp og ned fra økonomisk sone, så
vil det tilsi et meget heftig og hektisk program
for inspektører, og båtmannskap. Også
mannskapene fra 337 fikk nok å gjøre med
utallige armerte reccer.

På en slik dag med flere planlagt armerte
reccer, hadde jeg hele sanitetslaget samlet på
hospitalet for sanitetsundervisning, slik vi
pleier. Vi var på god vei gjennom brannskader
og behandling av slike, da vi ble avbrutt av
telefon. NK svarte i andre enden, og var meget
kort: ”Kom til bro, det er noe du må høre”. Jeg
fikk Pillene mine til å overta undervisningen,
mens jeg ruslet opp på bro. På bro var det
stille, alle oppførte seg som om det ikke hadde
skjedd noe som helst. Jeg begynte å stusse på

hva som hadde skjedd, eller kunne ha skjedd.
Lynx var ute med to inspektørteam, kanskje
noe hadde skjedd med lynxen. NK kommer
bakfra fra OPS og farer forbi meg mens han
sier i forbifarten: ”Vi har fått et anrop fra en
russisk tråler, tror det er noe medisinsk de
snakker om, kan du høre på det?”. Anropet
hadde angivelig vært av dårlig kvalitet og
personen som snakket var tydeligvis stresset.
Det skal ha vært snakk om vondt i brystet. Det
spraket i radioen og på nytt kom anropet.
Lyden var dårlig med mye forstyrrelse. Det vi
hørte var at en med russisk aksent, lett
andpusten anropte kystvakten på engelsk. Vi
forstod at de hadde en person med vondt i
brystet ombord og ønsket transport til land.
Mer forstod vi ikke i alt bråket. Sjefen kom
løpende opp trappen. Han hadde hørt anropet
han og. Man trenger ikke være lege for å
skjønne at brystsmerter som regel skal på
sykehus. Lynx var på tur. Fartøyet lå for langt
borte til at vi kunne nå de med seiling og være
der innen rimelig tid. Sjefen så på meg, jeg så
på han. Det var ikke tvil om hva jeg ville og
sjefen er veldig opptatt av at kystvakten skal
bistå helsemessig til alle vi kan. Ordren lød
bestemt: ”Lynx tilbake!” Nå ble tempoet skrudd
opp flere hakk ombord. En liten telefonsamtale
ned til hospitalet med melding: ”Scramble lynx,
scramble lynx”. Dette var i all sannhet ingen
scramble lynx, da lynxen var i luften og
flydekkmannskapene var allerede på postene
sine, men for sanitetslaget var det en kortfattet
beskjed om hva som skulle finnes frem av
utstyr. Jeg satte kursen for hospitalet for å kle
meg opp i flydress, mens jeg hørte det ble sagt
over sambandet. Lynx snudde med umiddelbar
effekt. Eksternt havari.
Heldigvis har jeg i hele tjenesten min vært
velsignet med dyktige og ivrige Piller og
sanitetsgaster, og da jeg ankom sykestuen var
alt utstyr funnet frem og noen hadde hentet
flydress til meg. Et kort klesskift til ulltøy og der
var dressen og flystøvlene mine. Idet Lynxen
landet på HK dekk sto saniteten klar i hangar
med utstyret. Nå var det opp til redningsmann
Kenneth Steemers å velge ut hva han ville ha
med. Jeg er riktignok medisinsk ansvarlig, men
kan aldri konkurrere med redningsmennene
hva det angår kunnskap om redningsteknikk,
ikke minst hva man har plass til i helikopteret
og hva som er funksjonelt å ha med seg. Ikke
mange minuttene etterpå var vi i luften. Vi var
fremdeles usikker på hva som ventet oss.
Russerne hadde gjentatt anropet flere ganger.
Medisinsk evakuering var ønsket. Når man
sitter i et lite helikopter og flyr mot et havari er
det lite tid til å tenke over hva som skjer rundt
en. Man er fullstendig fokusert på hva som
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venter deg. Vi gikk kort over hva som er den
beste planen når vi kom frem. Redningsmann
ned først for å vurdere, evt jeg etter med ustyr
som var nødvendig. Vi fant tilbake til stillheten,
og gikk over algoritmer for gjenoppliving hver
for oss. Plutselig ble jeg revet ut av stillheten.
”Stans!” Hva i alle dager tenkte jeg når piloten
sa det rolig i mikrofonen. ”Bro melder at
russeren er gått i stans, de driver med
gjennoppliving”. Både redningsmann og jeg
nærmest hoppet i stolene våre. Nå kjente jeg
at pulsen steg og sekundene ble veldig
dyrebare. Vi kom til skipet som produserte
nødmelding, men det lå i en rekke med flere
andre skip. ”Pasienten er ikke på skipet som
anroper” Piloten hørtes lettere oppgitt ut. ”Han
er på et annet, men hvilket vet jeg ikke”. Vi så
at på nabofartøyet stod det mange på dekk, og
omlastingen av fisk hadde stoppet opp, ikke
noe typisk syn på et russisk fartøy. ”Er det på
nabofartøyet?” Piloten henvendte seg til bro
igjen. Positivt svar, nå brukte piloten kun
sekunder på å vurdere akterdekk som beste
sted å heise. Redningsmann sa seg enig. Jeg
kunne si nei, men høydeskrekken min er like
ille uansett om vi skal ned på akterdekk, eller
bakk. Like ille. Redningsmann var på vei å løse
ut setebeltet for å klatre ut i heisen, da
nestemelding kom. ”De har gitt opp, han er
død!”. Redningsmannen stivnet til ”ikke pokker
om de gir opp, ikke før vi er nede. Doc, du
kommer ned etter meg. Vi gir tegn om vi
trenger utstyr. Si til dem at de må fortsette.”
Han rev løs mikrofon ledingen, og slengte seg
ut av lynxen, og ble straks firt ned på dekket.
Linen kom raskt opp, og jeg fulgte tett på. Vi
ble møtt av en som presenterte seg som Dr
Danilov. Det viste seg at denne flåten seilte
med lege på moderskipet. De kunne lite eller
intet av engelsk. Men vi gjorde det klart at
dette var norsk farvann. Vi måtte se hva som
hadde skjedd og se avdøde. Vi ble geleidet
ned i de dypeste rommene på kjølen. Kenneth
hvisket til meg: ”Skal si de var rask med å få
han på kjølen”. Da vi nådde bunnen oppdaget
vi at de nok ikke hadde tatt han med på kjølen
for lagring, det viste seg at han falt om mens
han jobbet med å stue kjølelageret. Der hadde
de også drevet gjenoppliving i det som viste å
være en time. Han var allerede gått i stans da
første nødanrop kom. Som norsk lege på norsk
territorialfarvann måtte jeg skrive ut dødsattest,
og avlegge rapport til Sysselmannen på
Svalbard. Liket ble inspisert. Legen og jeg
kommuniserte med lett improvisert latin,
håndbevegelser og visse engelske ord.
Pasienten hadde fått adrenalin og det var
drevet full gjenoppliving i en time, men de
manglet hjertestarter ombord, og da er utfallet
stort sett gitt. Det ble sett nålestikk i albuene

forenelig med veneflon og adrenalin
administrasjon. Ut fra pasientens klær og
eiendeler som lå rundt ham, var det klart at
han ikke var flyttet på, og han har ikke tegn til
skader som skulle tilsi at han hadde falt ned.
Det var høyt fra dekket og ned hit, ca 3-4
etasjer og et slikt fall ville gitt skader. Det så ut
som om han hadde falt om her nede og fått
behandling her nede. Ikke noe mistenkelig. Vi
trakk oss opp på dekk igjen. Kondolerte til
kapteinen og andre som stod rundt oss, og
vendte tilbake til lynxen. Turen hjem var ikke
lystelig, jeg er aldri i godt humør etter å ha
synet et lik. Spesielt ikke når vedkommende
var så ung og trolig hadde dødd av en
proximal stenose på venstre kransarterie.

Vel hjemme på fartøyet begynte
opprydningsarbeidet. Dødsattest, og kopi av
russiske papirer skulle innhentes og
oversettes. Om jeg ikke hadde hatt gast
Stenhaug, hadde jeg virkelig hatt problemer.
Gasten har bodd i Russland, og snakker og
skriver russisk. Han var uvurderlig når det kom
til å få oversatt papirene fra Russerne. Vi
kunne faktisk se at han som sa han var lege,
faktisk var det, samt hente inn personalia om
den avdøde. Med alt dette gjort, kunne endelig
melding om dødsfall og skriftlig rapport
avlegges til politi og Sysselmann på Svalbard.
Så langt hadde vi vært involvert i to medisinske
assistanser, det skulle vise seg å bli langt mer.
Det tok ikke lang tid før vi fikk neste. Nok en
gang fikk jeg en telefon om å komme til bro.
Vakthavende på bro hadde vært i kontakt med
et russisk fartøy med en mann med store
smerter i ryggen. Han hadde fått noe
smertestillende ombord, uvisst hva, men det
hjalp uansett ikke. Vi lå ganske nærmt, og å
sende ut lynx ville være litt i overkant. Enkleste
var å hente karen med sjøbjørn. Ut fra det lille
vi hadde forstått, virket det klinisk mest som en
nyresten. Tiden ville vise om jeg hadde rett.
Jeg stod i båtdokken og tok imot pasienten da
han kom med sjøbjørnen. Han var litt blek om
nebbet, tydelig at han var i smerter, men han
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gikk normalt. Han var fra Hviterussland,
snakket ikke engelsk og ikke tysk. Nok en
gang reddet gast Stenhaug dagen med sine
russiskkunnskaper. Pasienten ble undersøkt
grundig og jeg konkluderte med nyresten.
Voltarensprøyten ble raskt administrert
sammen med litt morfin. En time passerte,
fremdeles ikke effekt. Ikke at det så ut til å
plage pasienten. Han var såre glad for han fikk
nå norsk kaffe servert, så mye han bare måtte
ønske, sammen med vann, brus og den maten
han måtte ønske. Han var spesielt glad i kaffen
og mente den ikke kunne sammenlignes med
russisk kaffe som de hadde ombord hos seg.
Voltarensprøyte nummer to måtte settes,
sammen med litt mer morfin. Gast Stenhaug
og jeg satt i røykesalongen med hviterusseren
og pratet om løst og fast. Livet som russisk
fisker er ikke så bra. De tjener riktignok bra så
lenge de fisker og får lønn, men om de skulle
bli syk, har de ikke noen sykepensjon.
Pensjonen når de blir gammel er ca 6000 i
måneden, mener jeg vi regnet oss frem til.
Etter to sprøyter, flere timer samt en del
morfin, måtte han endelig på toalettet.

de menige var konstant opptatt med å enten
være på flightdekk, på bro, som mannskap i
båtdokk eller på sjøbjørn. Gode råd var dyre
og søket etter mannskap med litt i underkant
av arbeidsoppgaver ble startet. En kort tur til
sykestuen der Doc ble tatt på fersk gjerning
med en skjønnlitterær bok i hånden og klassisk
musikk strømmende ut av stereoanlegget. Et
glis bredte seg ut i skjegget til stuerten. Et offer
var blottlagt. Han var stor, han hadde lite å
gjøre, og med armer som nok burde tåle litt
gjærbakst. En diabolske plan begynte å surre i
stuertens hode, men gleden ble doblet når han
kom ned på kontoret sitt, og fant Payen
sittende flirende over en mail med en
irriterende fengende sang av en syngende
hamster, eller hva det nå var. Tydeligvis hadde
ikke Pay’en nok å gjøre heller, hans diabolske
plan kokte over slik en god tomatsuppe koker
over og blir svidd. Vel, det luktet svidd, men
ikke av stuertens skjegg, eller planen hans.
Det luktet heller svidd av fritiden til Payen og
Doc, svidd som når den er brent bort av
stuerten der han satt og humret foran pc’en
sin.

Jeg satt i røykesalongen i spenning, og
lettelsen var å ta og føle på når pasienten kom
tilbake med et lettet smil rundt munnen. Han
uttrykte sin glede over at smertene i ryggen
hadde gitt seg. Vi beholdt ham ombord et par
timer til for observasjon, samt kaffedrikking.
Jeg har ikke tall på hvor mange kopper han
drakk, eller hvor mange liter med vann og brus
han drakk, men han storkoste seg. Det var en
smilende fisker vi returnerte til moderskipet.
Med seg hadde han en legeerklæring på at
han hadde morfin i blodet grunnet medisinsk
nødvendighet, oversatt til russisk, samt litt
ekstra Voltaren med sprøyter og
sprøytespisser, og bruksanvisning på russisk.
Alt oversatt av den enimente gast Stenhaug.

Førstemann ut var Doc. Klokken 0800 var det
oppmøte for utdeling av kokkeuniform, og
introduksjon til gjærbakst. Planen var 28 brød,
og de skulle være klar før lunsj. Det var bare å
brette opp ermene og begynne å røre. Mel,
gjær, sirup, kornsorter. Alt skulle blandes
sammen med tre liter vann, og røren måtte
røres for håndkraft. Tungt tenker du, vel, prøv
det selv, men det var bare en deig, for å få 28
brød, må man sette tre slike deiger. Når
deigene er ferdig hevet, må de bakes ut, og
eltes på nytt, før de kan settes i former og
stekes. Med 28 brød, hadde vi nok for 1-2
døgn. Deretter var det Pay’en sin tur til å bake,
og slik byttet vi på å bake brød med et par
dagers mellomrom inntil toktet var over og ny
eltemaskin kunne hentes på land. Om ikke
annet kan man si at å gå i treningsstudio for å
trene overkroppsstyrke, var totalt meningsløst
etter en dag med bakst i byssen.

Toktet var langt fra over, vi var ikke engang
halvveis, og vi hadde en brødeltemaskin som
ikke fungerte som den skulle. Eller rettere sagt,
den fungerte ikke i det hele tatt. Guttene i
maskin hadde vært breiale, og skulle fikse den
uten problemer. Vel, man får vel berømme
innsatsviljen deres, men maskinen var like
ubrukelig etter at de hadde resignert. Frysen
var full av brød, men lageret begynte å bli
faretruende tomt, og håpet om å skaffe mer i
Longyearbyen ble torpedert av antallet fartøy
som skulle inspiseres, samt at disse
inspeksjonene stadig dro oss i motsatt retning
av Longyearbyen. Stuerten begynte å klø seg i
hodet. Uten brød til frokost og kvelds, blir det
mange sultne ansikter å se på dekk. Brødet
måtte bakes fra bunnen, men kokkene og
sterrisen var travle nok som de var. Resten av
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Toktet gikk mot slutten, men våre største
prøvelser lå fremdeles foran oss. Vi hadde
ingen forutanelse for hva som ventet. Det hele
startet en helt vanlig lørdag ombord på KV
Svalbard. Det hadde vært film for befalet i
offiserssalongen, og de fleste var på vei til
sengs. Selv likte jeg å sitte oppe lørdagskveld
etter de andre var krøpet til køys. Da var det få
brukere av internett, og det var mulig å lese
aviser, sjekke og skrive mail, samt holde
kontakten med omverden på en noenlunde
brukbar nett som ikke var for tregt. Jeg hadde
sittet og skrevet et par mail, og lest litt aviser,
og endelig kommet under dynen. Søvnen var
kommet over meg, da det kommer et opprop
på PA anlegget. Dette var en vekker, for man
bruker ikke PA anlegget etter ni om kvelden.
Klokken var nå vel over midnatt. Den andre
vekkeren på at ett eller annet var i gjære, var
at det var vår amerikanske utvekslingsoffiser
som hadde vakt og han kalte opp NK på norsk,
noe han aldri gjorde. Noe var galt og jeg stod
faktisk opp og fikk på meg klærne, men var
ikke ferdig påkledd før NK lød klart og tydelig
på PA: ” Mann over bord, Mann over bord,
dette er ingen øvelse, Mann over bord!”.
Pulsen min steg raskt opp til en faretruende
høy tachycardi. Det var ca 2-5 grader i vannet,
det var bekmørkt ute og været kunne vært
bedre. Skulle dette mennesket reddes, måtte
vi være ekstremt raske. Men ingen sjøbjørn var
satt ut, og før vi rakk å reagere på det, var NK
på anlegget igjen, og forklarte situasjonen. Det
var et norsk fiskefartøy som savnet en mann,
kursen var satt mot dem, og vi gjorde oss klar
for search and rescue operasjon. Lynx ble
scramblet og sanitetslaget satt i beredskap.
Det ble en langvarig operasjon og etter hvert
som minuttene tikket og gikk, ble det dessverre
klart at vi hadde ikke lengre håp om å finne en
overlevende. Søket fortsatte til neste nødanrop
kom inn. En mann på et annet norsk
fiskefartøy hadde fått brystsmerter og trengte
medisinsk tilsyn. Lynx ble omprioritert, og vår
antatte hjertepasient ble hentet, og brakt
tilbake til KV Svalbard. Vi igangsatte full
medisinsk undersøkelse med hjertediagram,
blodprøver og alt KV Svalbard kunne tilby av
medisinsk kompetanse. Alt var negativt, ingen
funn. Vi hadde han til observasjon over natten,
mens SAR fortsatte. Etter 24 timer med
observasjon, og alle prøver fortsatt negative,
samt at symptomene var borte, lot vi pasienten
returnere til eget fartøy for å fortsette arbeidet.
Vi var nå blitt avløst av andre kystvaktfartøy,
og kunne returnere til land. Nesten 48 timer var
gått siden alarmen lød og mange av
mannskapet hadde hatt svært lite søvn i denne
perioden. Sjefen stod overfor et meget tøft

valg. Det var fremdeles tid igjen på toktet, men
det var nesten farlig å fortsette å seile med
mannskap med underskudd på søvn. Sjefen
tok et tøft, modig, og veldig bra valg. Kursen
ble satt mot Harstad. Vi søkte mot land for å
legge til kai og la mannskapet sove ut, for å
lade batteriene. Dagen derpå var det bunkring
av drivstoff i Harstad, før vi satte kurs mot
Sortland og personellbytte. Det var en sliten
gjeng som mønstret av på Sortland og reiste
hjem til sine familier for å sove ut og lade
batteriene for neste tokt.

9 I Spania er det vått og kaldt, og
spanjoler overalt
Min kollega, Doc Rolfsen trengte en uke fri for
å dra på ATLS kurs i Sverige. Hans kjære
KNM Helge Ingstad var fremdeles i Spania, og
drev med forberedelser til å sette kursen mot
Norge og Bergen. Jeg fikk forespørsel om å
reise ned og vikariere. Jeg takket selvfølgelig
ikke nei. Jeg var godt kjent i Nord og med
kystvaktens levesett. Jeg var svært villig til å
prøve livet i Fregattvåpenet, selv om det kun
var for en uke. Ikke bare ville rutiner og
gjøremål være annerledes, men bare det å
kunne seile med en av disse nye fregattene
ville være en opplevelse jeg ikke kunne takke
nei til å oppleve.
Personalet på KNM Ingstad sørget for at jeg
fikk billett til Spania og Ferrol hvor fregatten lå
til kai. Ferrol er en liten ubetydelig by nord i
Spania, men med et veldig betydelig verft. Her
bygges det marinefartøy for flere nasjoner, i
alle klasser og størrelser. Jeg visste at det var
sent på høsten, og det det kunne bli dårlig
vær, samt at Biscayabukten lå og lurte rett
utenfor Ferrol. Etter et par dager hjemme i
Bergen etter et ganske hektisk tokt med KV
Svalbard, satte jeg meg på flyet til Spania. Jeg
var ganske spent og gledet meg. Jeg gledet
meg til fregatten, og turen hjem til Norge, men
gledet meg og til å treffe igjen Doc Rolfsen
som jeg ikke hadde sett på nærmere et halvt
år. Flyet gikk i seks-tiden søndagsmorgen. Det
var et slit å komme seg opp til Flesland så
tidlig, ikke grunnet trafikken, men jeg er ikke så
våken på slike tidspunkt av døgnet. Flyet skulle
ta meg til København. Reisen dit var rimelig
kjedelig, og jeg sov stort sett hele veien. Jeg
hadde et par timer på flyplassen i København,
som ble benyttet til å skaffe et par essensielle
ting som jeg i min slumring på flyet hadde
kommet på at jeg hadde glemt å ta med meg.
Fra København skulle jeg fly videre til Marid.
Nok en flytur som ble tilbragt halvsovende i
setet mitt. Nærmere halvveis på flyturen ble jeg
oppmerksom på at kabinpersonalet hastet
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veldig mye frem og tilbake. Noen passasjerer
et par rader foran meg begynte også å flytte på
seg. En kvinne i slutten av 40-årene lå flat ut
på en seterad. Bevisst, men blek, og litt klam
så det ut til. Mannen hennes stod over henne,
og prøvde å gi henne litt vann.
Kabinpersonalet hastet frem og tilbake og
hentet førstehjelpsutstyr fra ulike deler av
kabinen. Jeg lurte litt på hva de tenkte og
ventet kanskje på en annonsering over PA
anlegget, men ingen beskjed kom.
Flyvertinnene ble stadig rødere i ansiktet, og
mer oppkavet. Jeg reiste meg og gikk bakover
i kabinen hvor de var samlet, presenterte meg
og lurte på om de trengte noe hjelp. Joda, de
trengte det. De hadde en kvinne med
brystsmerter og de hadde ikke morfin ombord.
De lette nå febrilsk i alt de hadde for å finne
noe som kunne erstatte morfin. Det skulle ikke
mer enn en raskt titt på veskene deres, og
innholdsfortegnelsen for å avklare at de hadde
ikke noe som var verdt å bruke. Det beste var
kanskje å se til pasienten. Jeg forventet meg
nå å se den middelaldrende kvinnen som lå
flat ut lengre fremme i flyet. Jeg satte kursen
dit, men i det jeg var nesten fremme kjente jeg
noen som dro meg i armen. Utrolig nok var
ikke den kvinnen jeg skulle se til, men en
annen. Hun hadde angivelig flyskrekk og
hadde besvimt, men hadde det fint nå.
Kvinnen jeg skulle se til, satt to rader bak
henne. Jeg måtte stålsette meg når jeg så
henne. Sjelden har jeg slitt mer med å holde
tilbake et ”jøjemeg!”. Der satt en dame med det
største strumaet jeg noensinne har sett. Hun
svettet, man kunne se pulsen banke på
halsen, raskt. Hun var ikke særlig kortpustet,
og snakket helt greit uten tegn til
andpustenhet. En spanjol som hadde vært på
tur til Danmark. Hun kjente til at hun hadde
hatt hyperthyreose før, og var operert for det
og. Fått fjernet deler av thyroidea, men
tydeligvis ikke nok. Pulsen raste av gårde i
130, regelmessig. Hun hadde ikke
brystsmerter som flyvertinnene trodde, men en
forferdelig hjertebank. Hun kjente igjen
symptomene fra sist gang, fra før hun ble
operert. Jeg pustet lettet ut, ingen fare for
hjertestans her og nå, kun en dame med
hyperthyreose. Gode råd om å oppsøke lege i
Spania ble utdelt, noe pasienten selv hadde
tenkt på en stund, siden hun hadde kjent
symptomer en tid. Jeg slet endog fremdeles
med hvor jeg hadde blikket. Å se pasienten inn
i øynene når et gigantisk struma lyste mot deg
var meget vanskelig. Men gledelig var det at
jeg nå kunne trekke meg tilbake og slappe av
de siste minuttene før vi ankom Madrid.

Madrid viste seg å være en liten skuffelse. Jeg
skulle være her i seks timer, men oppdaget
raskt at personalet i kiosker, restauranter eller
andre vitale steder ikke skjønte et kløyva ord
av engelsk. Jeg merket at pulsen steg og et lite
snev av panikk grep om meg. Sulten gnagde i
magen, men damen i restauranten skjønte ikke
bæret av hva jeg ønsket. Selv om menyen var
trykket på både engelsk og spansk var det
som om hun ikke forstod noe av hva jeg
prøvde å si. Etter å ha prøvd å grave frem
noen gloser fra latintimene tidlig på studiet,
sammen med litt gestikulering, fikk jeg endelig
lagt inn en bestilling på mat. Ikke hva jeg initialt
hadde lyst på, men det som damen bak disken
forstod. Hamburger. Jeg angret i samme
øyeblikk som hun forstod bestillingen, og tastet
den inn på kassaapparatet. Hun slengte en
blek klump med noe som skulle forestille kjøtt
på stekeplaten. Det freste når den bleke frosne
klumpen traff varmen. Det luktet ikke godt og
det hele minnet meg mer om mislykket
medisterdeig, enn burger. Hun fant så frem et
tørt rundstykke, skar det over i to, slengte så
den sydende grå guffen på brødstykket, og
presset den andre halvdelen hardt ned på det
som skulle forestille kjøtt. Jeg hadde mine tvil,
men ble lettet når pommes frites som fulgte
opp på tallerkenen faktisk så ut som frityrstekte
potet strimler. Jeg svelget tungt når jeg kjente
den motbydelige lukten av mitt måltid slo mot
meg. Jeg prøvde å spørre etter salt, ketchup
eller eddik, men alle forsøk var like
nedslående. Tilslutt forstod hun det engelske
ordet for eddik, trodde jeg. Jeg ble litt lettet når
hun drysset litt blank væske over potetene og
tallerkenen kom tilbake over disken til meg.
Men det var ikke eddik jeg hadde fått, men en
god dose olivenolje. Jeg tok min mat, betalte,
og prøvde å presse i meg disse motbydelige
elementene. Burgeren var blottet for smak, og
vokste i munnen. Pommes fritesen smakte kun
olivenolje, og var fullstendig blottet for salt.
Skuffet gikk deler av måltidet i bosset. Jeg
hadde ingen intensjoner om å ligge syk når vi
krysset Biscaya, og jeg hadde en gryende
følelse av at dette måltidet kom til å gjøre meg
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akkurat det. Jeg beveget meg videre. Sulten
bet i magen fremdeles, men lysten på å gjøre
nok et forsøk på å bestille mat var totalt
fraværende. Jeg gikk til nærmeste aviskiosk i
stedet, kjøpte sjokolade og britiske aviser.
Sjokolade er heldigvis ganske universelt og
ergo relativt trygt å forholde seg til. Dog var det
fremdeles mange timer til flyet videre til La
Coruna gikk. Jeg fant meg et rolig hjørne av
flyplassen, med strategisk nærhet til gaten min,
fant frem en bok og falt til ro.

Det var like før avgang, jeg var kommet
ombord et gammelt McDouglasfly. Siste
etappe på veien til Ferrol var påbegynt. Men
spansk mentalitet slutter aldri å forbause meg.
Flyturen ble gjennomført med hjertet i halsen.
Flyet var meget gammelt, og jeg innbiller meg
at norske flyselskaper ville ha kondemnert flyet
om det var et av deres. Jeg var redd for at
interiøret skulle falle fra hverandre, og lande i
hodet mitt. Motorene hostet litt, og hørtes ut
som om de ble konstant ruset under hele
flyturen. Friskluftsanlegget må tydeligvis ha
sett bedre dager, for temperaturen begynte å
bli faretruende høy i kabinen. Jeg har flydd en
del med småfly i Norge, i relativt dårlig vær,
men dette tok kaken. Det var en meget lykkelig
norsk marineløytnant som satte sine ben på
fast jord i La Coruna.
Siste del av reisen skulle vise seg å være en
drosjetur til Ferrol. Dette skulle bli nok en herlig
opplevelse. Ingen på flyplassen snakket
engelsk, og derfor ingen som kunne fortelle
meg om hvor lang tid det ville ta å kjøre til
Ferrol, enda mindre hva det ville koste. Men de
klarte å prakke på meg en drosje, og sjåføren
forstod tydeligvis ikke noen andre språk enn
sitt eget native spansk. Med skrekkblandet fryd
satte jeg meg i drosjen. Jeg mente jeg hadde
klart å få forståelse for at jeg skulle til Levantia
i Ferrol, for han gjentok dette flere ganger.
Joda, han hadde forstått hvor jeg ville, men det
var tydelig at han ikke ante hvor det var. Første
hintet var når han stoppet i bompengeringen
på motorveien for å spørre om veien.
Bekymringene mine vokste. Vi ankom Ferrol,

men fortsatt forstod han ikke hvor han skulle.
Han begynte å mase om hoteller, mens jeg
igjen måtte ty til mine latin kunnskaper fra
preklinikken og prøvde å forklare at jeg skulle
til en norsk fregatt ved havnen. Etter en del
gestikulering og ordvekslinger, så fant sjåføren
det for godt å spørre noen lokale om hvor dette
var. Selv med min begrensede forståelse,
hørtes det ut som en valid veibeskrivelse, men
sjåføren kjørte seg vill igjen. Igjen måtte vi
spørre noen tilfeldig forbispaserende. Nå var
hellet på min side. De vi spurte viste seg å
være norske og tilhørte Ingstad. Endelig en
veibeskrivelse jeg kunne forstå og
videreformidle på latin til min spansktalende
sjåfør. Etter et par ”dexter”, ”sinister” og andre
formuleringer, så ankom vi Ingstad. Jeg var
meget lettet, endelig noen som snakket et
språk jeg forstod. Sjåføren ble sendt videre
med et stort takk og et stort smil.
På fregatten møtte jeg bare vennlige
mennesker. Etter et etterlengtet måltid vanket
det et gjensyn med Doc Rolfsen og en liten
spasertur i Ferrol for å se på byen, samt spille
litt dart med noen andre fra besetningen. Så
langt kunne jeg oppsummere Spania slik: ”Vått
og kaldt, og spanjoler overalt.”
Dagen derpå startet tidlig. Rolfsen skulle reise
hjem og måtte rekke et meget tidlig fly. Dagen
videre gikk med til å hilse på resten av
besetningen og bli kjent på fartøyet. Det er en
ting som later til å være gjengs overalt i
Marinen, Doc later til å være en populær
person som mange vil hilse på, og marinefolk
later til å være en samling mennesker som er
veldig hyggelige og lett å komme i kontakt
med. Personlig ble jeg veldig godt tatt imot
ombord på fregatten. Litt ut på ettermiddagen
var det avgang Ferrol, og jeg var lovet en
meget pen utseiling gjennom det trange
sundet, voktet av to sterke festninger fra den
spanske armadas storhetstid. Man kunne
enkelt se for seg hvordan spanske galleoner
har søkt tilflukt i denne fantastiske havnen like
ved Biscayabukten. Med en meget trang, og
lett forsvarbar innseiling, som vernet mot
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britiske krigsskip og annet som ønsket å plage
spanjolene. Hele Ferrol er jo en naturlig havn
med et stort havnebasseng. To landtunger
fungerer som naturens egne bølgebrytere og
med et stort fort på hver sin landtunge, gjør det
til et av naturens under og gave til spanjolene.
Innseilingen er så smal, at et seilskip ville hatt
store problemer med å bakke og snu i sundet,
og måtte således når de først var begynt på
innseilingen, faktisk seile helt inn til Ferrol. Med
kommandørkaptein Bergstrøms velsignelse
fikk jeg lov til å stå på brovingen og ta bilder av
begge fortene på veien ut av bukten. En
fantastisk opplevelse.
Vi gled sakte fra kai, salutten lød til ære for
havneadmiralen, og turen hjem begynte. Jeg
hadde hørt så mye om FN klassens
egenskaper i sjøen, og jeg gledet meg til å
prøve dem ut. Det var lovet storm over
Biscayabukten og jeg gledet meg til det.
Eneste måten å få oppleve hva denne damen
var god for i sjøen, var å få godt gammelt
ruskevær. Og ruskevær fikk vi. Vi merket det
raskt da vi forlot det trange sundet og ble møtt
av en vegg med vind og vær. Turen over
Biscaya ble en prøvelse for de av mannskapet
som ikke var særlig sjøvant, og det var noen
av dem. For meg var dette utrolig artig.
Fartøyet lå så pent i sjøen. Rullet maksimum ni
grader til hver side, men man merket godt når
stabilisatorene fikk tak og rettet opp fartøyet.
For en som var vant til store rullinger med KV
Svalbard var de raske, krappe bevegelse til
fregatten en overgang og utrolig nok merket
jeg at det satte seg litt i magen, for noen
stakkars timer. Store deler av toktet tilbragte
jeg på bro. Grunnet mangelen på ventiler, var
bro det eneste stedet hvor man faktisk fikk sett
litt av verden rundt seg, og det var en
fascinerende verden. Måten broen ble drevet
på var ganske så annerledes enn hvordan det
blir gjort i kystvakten, samt at alle skjermene
gav meg forunderlig mye informasjon om vind
og vær. Det artigste var når vi fikk følge av en
skole med delfiner som red på baugbølgen
vår. Ellers var sjøen i Biscaya en opplevelse. I
motsetning til de korte, men høye bølgene i
Barentshavet, så var det store langsomme
ruller i Biscaya. Det var med stor interesse jeg
så hvordan de store dønningene rullet
bortover, og hvordan vi skar gjennom bølgene,
slik at bakken bare forsvant i en brun
vannmasse. Brun fra alle sandmassene som
var virvlet opp av den bråe sjøen. Vinden
blåste full storm, med orkan i kastene. Jeg
elsket det. Jeg stod på brovingen, og koste
meg med vinden i ansiktet. Når solen dukket
frem og skapte en illusjon om strålende vær,
så man bort fra vindmåleren, ble det igjen en

fotomulighet og HK dekket ble inntatt med
kamera for å ta bilder av solen som lekte seg i
bølgetoppene.
Brå sjø fulgte oss helt til vi nådde norsk
farvann. Der roet sjøen seg, men regnet
overtok. Det hadde vært en uke med en god
del trening på internt havari, mye
sanitetsopplæring. Sett sammen med at de
fleste lengtet hjem til familie, kjære og venner,
var det stor stemning ombord når vi fredags
morgen la til kai i Bergen. Etter lang tids vekke
fra Norge, kunne mannskapet endelig treffe
sine kjære igjen når de kom ombord. Mitt
oppdrag var gjort. Jeg hadde hatt en flott uke i
fregattvåpenet og fått et lite innblikk i livet
ombord. Jeg hadde kommet i kontakt med en
rekke flotte og vennlige mennesker. KNM
Helge Ingstad var kommet trygt hjem til Norge.
Jeg tuslet rundt på fregatten og takket for meg
til dem som jeg hadde hatt en del med å gjøre
under toktet, samlet sakene mine og satte
kursen hjemover til hunden min som jeg nå
skulle kose meg med i et par dager før med KV
Svalbard ventet.

10 En æra går mot slutten, mens
nye utfordringer venter
Etter et par late dager hjemme i Bergen, var
det på tide å vende nesen nordover. Nok et
tokt ventet i det mørke nord, men dette skulle
være mitt siste tokt. Vemodig var det å pakke
bagen for siste gang, og sette seg på flyet. I
nord ventet Sortland badet i hvitt, månen
skinte klart ned på fjorden. KV Barentshav og
KV Harstad solte seg i månelyset. Et par dager
med jobb på basen, og KV Svalbard ville
majestetisk reise seg i horisonten, og legge til
kai.
Toktet begynte rolig, en ren transport etappe til
Tromsø for å hente personell som skulle
avløse besetning på Bjørnøya og Hopen, samt
forsyninger til nevnte steder. På disse årstider
må man beregne lang tid på å assistere disse
to stedene, da det ikke alltid klaffer med vær
og vind. Spesielt Hopen er sårbar, grunnet at
det er langgrunt, og våre sjøbjørner kan ikke
gå inn til land. Forsyninger må fraktes i land
med helikopter. I totalt bekmørke, og
vintervær, så må været være optimalt.
Bjørnøya går det greiere med, men selv der er
vi avhengig av noenlunde bra sjø og god sikt.
Jeg skulle således forvente at det kom til å bli
et rolig tokt, men den gang ei. KV Svalbard
skulle inn i tørrdokk før jul, og fartøyet skulle
klargjøres for dette. Noe av arbeidet med
klargjøringen, som nedvask med mer, ble
startet på umiddelbart. For hospitalet sin del,
så begynte vi umiddelbart å telle over alle
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medikamenter, og medisinsk utstyr, slik at vi
var sikker på at det som stod på
datamaskinen, stemte overens med det vi
faktisk hadde, samt at alle utløpsdatoer
stemte. Dette var et langt mer omfattende
arbeid enn vi hadde trodd, og både Piller og
Doc var rimelig møkk lei av å telle piller og
annet utstyr når toktet gikk mot slutten.
Utenom all lossing av utstyr og personer, så
fikk vi også tid til en del fiskeriinspeksjoner, og
når vi ligger i fiskeflåten, så er det bare
tidsspørsmål før vi får forespørsel om
assistanse på skader ervervet i arbeid. Dette
toktet var ikke annerledes. En ettermiddag ble
jeg bedt om å komme til bro. Vaktsjefen hadde
snakket med en norsk tråler som hadde en
mann med smerter i ankelen. Ved ankomst fikk
bro jeg et telefonnummer og beskjed om å
ringe dit for å høre mer. Nummeret var feil, det
eneste man fikk tak i på det nummeret var en
russisk kaptein, som ikke satte pris på å bli
kontaktet av kystvakten. Et søsterskip måtte
lokaliseres, og korrekt nummer skaffes.
Kapteinen må ha vært stresset, for nummeret
han oppgav, var stort sett korrekt, men noen
av sifrene var byttet om. Jeg slo nummeret og
satt og ventet mens det ringte i andre enden.
Til slutt svarte det. En mann hadde falt ned
mellom 1,5 til 2 meter i lasterommet. Han
hadde en betydelig hoven ankel, store smerter,
og kunne ikke belaste. Et møte i
operasjonsrommet ble trommet sammen.
Sjefen, NK, HK-crew og Doc satte seg ned for
å diskutere. Det var klart at personen måtte
hentes for undersøkelse, men lynx kunne ikke
fly nå. Avstanden var litt for stor, og været ikke
optimalt. Crewet var også sliten etter mye
flyging. Vi utsatte henting med et par timer, og
meldte tilbake til fiskefartøyet.
Et par timer senere stod jeg på dekk i hangar,
og så helikopter ta av med kurs mot den
forulykkede. Om ikke så lenge ville de være
tilbake. På tide å tromme sammen
sanitetslaget og gjøre seg klar for bæring. Vi
stor klar med båre i hangar da Lynx landet.
Redningsmann Arnesen hoppet ut, og vinket
oss bort. Planen var klar. Pasienten ble tatt fra
Lynx på båre til hospitalet via styrbord sluse.
Den skadde var polakk, som ikke snakket tysk,
lite engelsk, men viktigst, ikke et eneste ord
norsk. Han var klart smertepåvirket, men som
alle fiskere, tøffere enn toget og ethvert
spørsmål om han hadde smerter ble raskt
avfeid. Veneflon ble likevel lagt inn, for å sikre
muligheten for å legge medisiner rett i blodet.
Hans kollegaer ombord på fiskefartøyet hadde
gjort en meget god jobb med å sikre han og
stabilisere ham. De hadde satt på ham en
meget stabil og god oppblåsbar spjelk. Men å

få av ham spjelken kom til å bli et problem uten
betydelig dose morfin. Dels var spjelken lukket
med glidelås, dels var den tredd på foten.
Kvalmestillende og morfin ble gitt, og jeg
ventet på effekt før jeg tok luften ut av spjelken
og trakk den forsiktig av foten hans. Det var
rimelig klart at det ikke var gitt nok morfin, for
det ansiktsuttrykket som pasienten satt med,
var ansiktsuttrykket til en mann i store smerter.
Hele ansiktet var forvridd i en grusom grimase,
men atter en gang gav han klart uttrykk for at
han ikke hadde vondt. Mer morfin ble gitt, og
enda mer ble gitt. Etter hestedoser med morfin
var han såpass at klarte å presse frem et smil,
og man kunne forsiktig begynne å undersøke
ankelen. Ankelen var tilnærmet dobbelt så stor
som den friske ankelen. Brudd diagnosen var
åpenbar, men hvor satt det. Min akademiske
interesse gjorde det nødvendig å lokalisere
bruddet. Man hørte det knase som et sprøtt
knekkebrød over distale tibia, leggskinnen.
Siden morfin ikke hadde fullgod effekt på
smertene, valgte jeg å legge lokalbedøvelse i
bruddet. At det var brudd, var ikke vanskelig å
se, når nålen forsvant inn i bruddspalten, og
blodsvaret kom raskt opp i sprøyten. Men
lokalbedøvelsen hadde effekt. Syndesmose
skade var det med rimelig sikkerhet og når
leggskinnen var brukket, hadde nok leggbenet,
fibula også røket med. Sent på natten, ble en
gammel bøtte lånt av maskinguttene, dekket
med plast, og fylt med vann. Gipsen ble funnet
frem fra de dype skuffer i hospitalet. Det var
over ett år siden jeg hadde gipset ett brudd,
men nå måtte gamle ferdigheter graves frem
fra de små grå. Jeg kjente at nervøsiteten krøp
nedover ryggen min. Ankelen var svær, og
gipsen var smal. Jeg kjente at håpløsheten
spredde seg, og en svetteperle tittet frem på
pannen. Den dorsale lasken jeg planla å legge,
måtte legges i to faser. Strømpe og foring ble
lagt på, før mediale del av lasken ble lagt på
og laterale del av lasken fulgte raskt etter.
Tempo var av største viktighet for at de to
delene skulle kunne tørke som en enhet, og
ikke to separate deler. Med bevegelser i
fartøyet var det ingen enkel sak, men takket
være to kjappe og flinke Piller gikk det greit.
Ingen laske jeg kunne være stolt av, men en
god stabilisator for natten. Det var også sent,
klokken nærmet seg 0200.
Lynxen var planlagt å ta av mellom åtte og ni
om morgenen. Verken redningsmann eller Doc
kunne være med. Vi var så langt fra land at for
å rekke land, måtte de fly med ekstra fueltank i
kabinen. Vi ville akkurat klare å få pasienten
inn i lynxen, ikke noe mer. Maskinisten måtte
ta opp arbeidet som redningsmann. En rask
gjennomgang av medikamenter og hvordan de

32
skulle settes ble gitt til maskinisten. Pasienten
ble hentet frem fra sykesengen, gipsen ble
klippet opp, og siden fartøyet lå langt mer i ro,
fikk man lagt en langt bedre, og mer
funksjonell dorsal laske. Nå stod lynxen på hkdekk med motor i gang, og pasienten ble
hjulpet ut på dekk og ombord i lynxen. Men
våre problemer var ikke over der. Veneflonen
hadde glidd ut og eksponert for vind og vær,
kuldegrader og kun rødlys til å se med, ble ny
veneflon lagt inn med litt slit. Atter ble en gang
pasienten meldt klar til avgang. Maskinisten
med litt panisk blikk, fikk en siste leksjon i
hvilke medikamenter han fikk med seg, og hvor
mye han kunne gi til enhver tid.

Nå ventet en telefonrunde for å melde
pasienten til Hammerfest sykehus. Ved
ankomst der ble det diagnostisert, ikke
uventet, en meget klar bimalleolær fraktur.
Pasienten måtte opereres, men var nå så
hoven at hevelsen måtte gå ned før det var
aktuelt å ta ham inn til operasjon.
Men det nærmet seg jul og vi var langt
hjemmefra. Julestemningen måtte sikres.
Ivrige sjeler satte i gang julepynting,
juleverksted og pepperkakebakst. En hel kveld
gikk med på juleverksted. Julemusikken stemte
ut fra stereoanlegget i menigsalong, mens en
dvd med falsk peis, skapte en koselig stemning
i salongen. Overalt satt personell, menig som
befal, og laget julekorger, julenisser og lenker.
De som ikke ville lage julepynt hygget seg med
brettspill, kortspill, eller bare observerte de
andre som klippet og limet. Resultatene av
denne iveren var snart å se over hele fartøyet,
og julestemningen snek seg sakte men sikkert
inn over oss.
Ikke mange dagene etter, var det duket for KV
Svalbards store konkurranse i
pepperkakebaking. De ulike detaljene stilte
opp mannsterke og konkurrerte mot hverandre.
De operative laget et portrett av Obama, med
hans Nobels pris rundt halsen. Maskin laget
noe som jeg aldri fikk forklart og som jeg ikke i
etterkant skjønner hva skal forestille.

Intendantur laget en kopi av KV Svalbard.
Noen enslige sjeler bakte kaker for seg selv,
blant annet en ivrig menig som bakte seg
gjennom alle fartøysklassene som vi har i
marinen. Pågangsmotet var stort, og innsatsen
enorm. Meltåken lå tung over
menigspisemessen, mens brettene med kaker
gikk i raskt tempo inn og ut av byssen. Noen
brett med ferdigstekte til smaking, og noen
brett med sirlig utskjærte detaljer som når de
var ferdig stekt skulle settes sammen til
kunstferdige bakverk. Dagen derpå var det
duket for Sjefen å inspisere verkene og avsi
sin dom. Det var ingen overraskelse for alle i
intendantur at vi gikk av med seieren, vi hadde
jo tross alt kokkene på vårt lag og modellen av
vårt elskede fartøy var i aller høyeste grad
meget pent utført.

Vi hadde en prest med oss på toktet,
Kystvaktens egen prest. Det ble en del
etikkundervisning for de menige og på slutten
av toktet var det klart for feltgudstjeneste i
hangar. Det var en meget spesiell opplevelse.
Hangaråpningen var åpnet nok til at det kom
rikelig med frisk sjøluft inn, lynx’en var
traversert ut på dekk, og rotorbladene svaiet

lett i vinden. I selve hangaråpningen var det
satt opp et midlertidig og improvisert alter. En
etter en dukket besetningen opp i
tjenesteuniform (T1), og stilte seg pent opp på
rekker i hangar. Sanghefter ble delt u, og
presten kremtet et par ganger. Gudstjenesten
skulle begynne. En salme ble sunget av
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rungende mannsstemmer og noen få
kvinnestemmer. Presten kjente tydeligvis sitt
publikum og hadde gått for trygge og gode, og
særdeles kjente julesalmer. En liten velkomst
ble ytret før preken ble sagt. En ny salme ble
sunget ut til vintermørket, før velsignelsen ble
spredd blant de fremmøtte, og en
etterfølgende salme avsluttet gudstjenesten.
Spredd ut blant fiskeflåten som vi så lyktene til
i det fjerne. Toktet gikk mot slutten, så på
mange måter var det også en salme ved
reisens slutt. Det hadde vært en spesiell
opplevelse, en opplevelse jeg vil ha med meg i
mange år. Jeg har som korgutt i mine yngre
dager vært med på utallige gudstjenester,
både i den norske kirke og i den katolske kirke,
men kystvaktens kirke var mektig. Alle
kirkebygg prøver å imitere stjernehimmel med
himling og lys, men her hadde vi faktisk
himmelen som tak med ekte stjerner til å lyse
opp tilværelsen.
Men selv om det føltes som en salme ved
reisens slutt, så var ikke toktet over helt enda.
Det var fremdeles mye å gjøre for hele
besetningen. Med kursen rettet sørover, fikk vi
et spørsmål fra et norsk fiskefartøy. En mann
hadde vondt i en albue og de var tom for
betennelsesdempende tabletter. Kunne vi
bistå? Selvfølgelig kunne vi bistå, men jeg ville
nå helst se karen før jeg dyttet tabletter ned i
magen hans. Vi hentet han med sjøbjørn, og
fikk han opp på hospitalet. Nå har jeg sett min
del av væskefylte ledd, men jeg kan trygt si at
dette tok kaken. Albuen var utenfor alt som het
normal anatomi, og det ble rimelig klart at selv
om det ikke forelå noen septisk artritt, så var
en helt klar reumatisk artritt her. Totalt den
kvelden tappet jeg leddet for nærmere 20ml
væske, noe som er en stor væskemengde om

det hadde vært et kne, for en albue er det helt
ufattelig. Bedre var det ikke når jeg dagen
derpå tappet albuen for nye 15ml. En rask
telefon til vakthavende reumatolog ved
Haukeland Universitetssykehus og vi ble enig
om at å fortsette ytterligere to uker med fiske,
ville være i overkant av hva man ville anbefale.

En time ved poliklinikken til reumatisk avdeling
ved Tromsø Universitetssykehus ble satt opp,
og avklart at pasienten ble med oss til land
med sykmelding, og fire prøverørsglass med
leddvæske, klar til undersøkelse hos legene på
sykehuset. I Tromsø satte vi også i land
besetning fra Bjørnøya og Hopen. Nå var det
et kappløp med tiden. Neste stopp var
Sortland og Ramsund, hvor en del utstyr skulle
settes i land, blant annet skulle kanonen settes
i land i Ramsund. Besetningen jobbet hardt
hele tiden for å klare fristene, frister vi klarte å
opprettholde. Etter å ha satt i land det som vi
skulle og avlagt rapport på Sortland, satte vi
kursen for Bergen.
Seilasen sørover var preget av nydelig vær, og
innaskjærs seiling. Det var gode muligheter til
å nyte den norske kysten, såfremt det var
lysforhold til det da. Noen av de som bodde
langs seilingsruten hadde løpende kontakt
med familien slik at de skulle kunne få sett
fartøyet mens det gled forbi. Men for meg var
høydepunktet når vi ankom Bergen. Dessverre
fikk jeg ikke med meg innseilingen, da jeg lå i
dyp søvn mens dette skjedde, men det var
vannvittig artig å kunne våkne opp og se rett
inn på tollboden. Hjemme, hjemme i Bergen,
Norges vakreste by. Jeg gjorde unna dagens
arbeid og satte kursen hjem, hvor hunden
ventet. Det var skjønt å sette benene på fast
jord, fast men våt Bergensjord. Første snøfall
hadde kommet, men ingen hadde vel trodd at
det skulle bli liggende til langt ut i mars. Jeg
rakk en meget kort luftetur med hunden, før jeg
satte meg i bilen, og reiste ut på Haakonsvern
for juleavslutning med SAN SJØ. Der ventet
periskophytten, utdeling av
vernepliktsmedaljen og tjenesteuttalelse.
Samtidig ventet utdeling av San.Sjøs
mansjettknapper og slipsnål. Det ble en
koselig avslutning med de andre legene jeg
har løpt i skogen med, pusset våpen med, og
hatt andre opplevelser med siste året. Hele
kvelden ble kronet med foredrag om
opplevelser i Adenbukten.
Lørdagen var det dagen for alle å ta med seg
familie på omvisning på fartøyet. Mine foreldre,
og min søster kunne for første gang se fartøyet
som jeg hadde tilbragt så mye tid ombord og
snakket så mye om. Tror ingen av dem
egentlig hadde forstått hvor stor KV Svalbard
egentlig er. Men lørdagen var ikke bare satt av
til omvisning, det store formålet for dagen var
jo julebordet på Nøsteboden, et skikkelig
maritimt lokale. Jeg håpet at det skulle bli en
verdig avslutning på mine måneder i Forsvaret.
De aller fleste hadde fått ektefeller, samboerer
og kjærester over til Bergen. Noen hadde også
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fått barna på besøk. Vi når veldig klare for å
feire året som hadde gått og nyte en hyggelig
julebord. Vi samlet oss først i offiserssalongen
ombord på Svalbard, hvor menige og offiserer
møtte i sin beste skrud og hadde en hyggelig
sammenkomst, med gode konversasjoner. Det
mest artige var å se alle sammen i sivile klær.
Som regel har man bare sett dem i sivile klær
når man skal hive seg på et fly på vei hjem fra
tokt, men nå var alle dresset opp. Mitt ildrøde
Brannslips vakte oppsikt, og Chiefen som er
ivrig Tromsø tilhenger var raskt ute med noen
ivrige ideer om hva som kan skje med slike
slips i løpet av en kveld. Av frykt for å få mitt
kjære SK Brann slips maltraktert eller
latterliggjort i de sene timer ble det raskt byttet
ut i et langt mer nøytralt slips.
Hvor enn hyggelig det var på sammenkomsten
ombord, så var det på tide å trekke mot
Nøsteboden og et bedre måltid. Det var en
samlet gjeng med glade mennesker som tok
turen over klosteret og ned på Nøstet. Vi
hadde laget bildefremvisning og film fra året
som hadde gått, folk hadde laget i stand priser,
taler, noen hadde forberedt sang og noen
hadde dannet boyband for kvelden, for å
fremføre Payens kjente hyllest til NK. En
meget kjent, om ikke for alle kjær sang
ombord. Nøstebodene er, for de som ikke
kjenner til det et meget maritimt lokale hvor
man nesten får følelsen av å være i et gammelt
seilskip. Det er grove tre dørker, lavt under

taket, interiøret er av eldre dato og meget
maritimt inspirert og det gir en veldig varm og
hyggelig stemning. Lokalet, sammen med
vertskap og gjester, sørget for at det ble en
særdeles vellykket kveld. For mange var dette
siste kveld med gjengen. Mange av de menige
skulle dimme, og Doc skulle mønstre av. Dette
var i sannhet, siste kveld med gjengen, det
siste måltid. Sakene mine var pakket ned. Jeg
hadde meldt meg frivillig til å holde ”takk for
maten” talen. For meg ble dette en ”takk for
meg” tale. Jeg har storkost meg i tiden min
ombord, jeg har blitt kjent med en rekke
fantastiske personer og jeg har sett og opplevd
mye mer enn jeg hadde håpt å drømme om.
Det var vemodig å slutte, jeg hadde mest lyst å
fortsette, men det var på tide å gå videre, det
og møte på større utfordringer. Jeg visste jeg
kom til å savne besetningen, jeg kom til å
savne fartøyet og jeg kom til å savne
opplevelsene. Dagen derpå ville jeg gå ned
landgangen for siste gang. Nå skulle
uniformen på hyllen, aldri mer ville Løytnant
Eilertsen være Doc ombord på KV Svalbard.
Men jeg håper og tror at jeg fikk sagt takk for
meg og at mine kollegaer vet at jeg satte stor
pris på min tid ombord. Får håpe ryktene om
Doc Eilertsen faller seg inn i rekkene av rykter
om alle leger som har tjenestegjort der.
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