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1 Prolog
14. januar 1914 ble seilskipet Grossherzog
Friedrich August sjøsatt fra Tecklenborg Werft i
Bremerhaven. Skipet, en tremastet bark med
skrog på 76,5 meter, var bygget på bestilling
fra Deutsche Schulschiff Verein, og seilte i de
kommende år som tysk skoleskip.
Som en følge av Versailles-traktaten etter
første verdenskrig ble Grossherzog Friedrich
August i juli 1920 tauet til Newcastle som
krigsbytte. I 1923 solgte de nye eierne, J. Couil
& Sons, skipet videre til Norge for 300 000 kr.
Initiativet til kjøpet ble tatt av tidligere statsråd
Kristofer D. Lehmkuhl (1855-1949). For å
hedre hans arbeide for norske skoleskip, samt
innsats i den norske regjering av 1905, ble
skipet omdøpt i hans navn.
Under norsk flagg seilte Statsraad Lehmkuhl
videre som skoleskip, kun avbrutt av
krigsårene da den tyske okkupasjonsstyrken
konfiskerte skipet og ga det navnet Westwärts.
I 2002 tegnet Sjøforsvaret en langtidskontrakt
med skipets stiftelse. Heretter ville skipet fra
august til desember hvert år hete KNM
Statsraad Lehmkuhl, og seile under militært
flagg og kommando.
Høsten 2004 satte KNM Statsraad Lehmkuhl
seil sørvestover fra Kanariøyene. Mannskapet
var første års kadetter, veiledere og lærere fra
Sjøkrigsskolen, i tillegg til skipets sivile
mannskap. I løpet av seilasen skulle skipet
krysse både ekvator og Atlanterhavet, og
besøke eksotiske havner på Kapp Verde, i
Brasil og på Azorene. Først i desember ville
hun igjen legge til kai på Vågen i Bergen.
Jeg var med som skipslege fra Saniteten i
Sjøforsvaret. Dette er min dagbok.

2 Første del – Over
Atlanterhavet
2.1 Torsdag 30. september
Historien begynner en grytidlig høstmorgen i
Bergen. Jeg sover tungt etter å ha sett
fotballkampen mellom Rosenborg og Arsenal
kvelden før. Om ett døgn skal jeg atter ut på
tokt med Statsraad Lehmkuhl – det gjelder å
være godt uthvilt. Telefonen ringer. Jeg svarer
som de fleste andre ville ha gjort klokka 05.20

om morgenen – litt i ørska. Stemmen i den
andre enden av røret tilhører kadetten Elin
Kvinge. Hun lurer på hvor det blir av meg –
mannskapet fra Sjøkrigsskolen venter på meg
på flyplassen. Noen har gitt meg feil beskjed –
det er i dag vi skal reise!
I løpet av den neste halvtimen pakker jeg
effektivt og dypt konsentrert til seilasen over
Atlanterhavet. Heldigvis har jeg lagt fram en
del bagasje allerede. Da drosjen stopper
utenfor Briggen befalsforlegning klokka 05.55,
er jeg klar. På flyet som letter fra Flesland
07.00, er også skipslegen med – om enn litt
svett og oppskaket.
Etter fem og en halv time i luften lander flyet på
Las Palmas. Overgangen fra bergensk høst til
Kanariøyenes tropiske klima er stor. Tre
busser frakter oss fra flyplassen til havnen der
vår stolte skute ligger fortøyd. Statsraad
Lehmkuhls hvite skrog skinner i
formiddagssola. Det sivile mannskapet hilser
oss velkommen om bord. De er solbrune etter
fire ukers seilas hit ned fra Bergen via Spania
og Portugal.
Litt misfornøyd må jeg konstatere at en av
mange høye herrer om bord tar bolig i
legelugaren min. Jeg blir forvist til Bjørnehiet –
en liten sovesal i dypet av akterskipet. Det er
likevel ingen katastrofe – to psykologer og en
journalist skal holde meg med selskap den
første uka. I det minste slipper jeg hengekøye
sammen med 100 kadetter på banjer.
Det tar ikke lang tid før skipslegen får sitt første
oppdrag. Jeg rekker ikke pakke ut før en
kvinnelig kadett faller om på forre banjer. Hun
bringes til hospitalet der jeg undersøker henne.
Sirkulatorisk og respiratorisk er hun stabil,
blodsukker og kroppstemperatur er normale –
det samme er hennes nevrologiske funksjoner.
Jeg konstaterer at dehydrering, varme og
mangel på søvn er utløsende faktorer. Hun får
hvile resten av formiddagen på hospitalet, og
kan utskrives i velbefinnende senere samme
dag.
Om kvelden slår jeg følge med orlogskaptein
og prest Paul Otto Brunstad og orlogskaptein
og militær skipssjef Terje Paulsen til en
restaurant langs byens strandpromenade.
Maten står dessverre ikke i stil til utsikten, men
blant onder er mitt valg av pepperbiff likevel
det beste. Krepsen Brunstad og Paulsen
bestiller, imponerer mindre.
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2.2 Fredag 1. oktober
Hele formiddagen arbeider jeg med å klargjøre
hospitalet. Nytt utstyr ryddes på plass, og
skuffer og skap tømmes for gammelt skrot og
emballasje. Det må være år og dag siden noen
sist gjorde tilsvarende. I tillegg må skipets faste
mannskap vaksineres. Jeg får hjelp av Roar
Størksen, en av sykepleierne blant kadettene.
Da lunsjen settes på bordet, trenger ingen om
bord lenger å frykte gulfeber, stivkrampe eller
tyfoidfeber.
Om ettermiddagen går Paul Otto og jeg en tur
til stranden. Vi tar høstens første svømmetur i
Atlanterhavet, og nyter deretter dagens siste
rest av sol. Etterpå finner vi en Internett-kafé.
Jeg leser nyhetene hjemmefra, sender post til
familien og en kort rapport til sjefen for
Saniteten i Sjøforsvaret.
Om kvelden besøker Paul Otto og jeg en ny
restaurant langs strandpromenaden. Denne
gangen gjør vi et langt bedre valg, og nyter
tagliatelle og hvitvin på italiensk vis.

2.3 Lørdag 2. oktober – avgang
Kanariøyene
Det hersker en litt rastløs og spent stemning

på skuta i dag. Jeg rydder litt på hospitalet, og
tar en liten tur på land for å sende noen brev
hjem fra en Internett-kafé. Klokka 16.00 kaster
vi loss, og eventyret er for alvor i gang. Jeg
finner en plass for meg selv på dekk, og blir
sittende der å filosofere over forventninger og
ansvar – den sistnevnte tankerekken
framkaller for øvrig en liten klump i magen...
Tankene må snart legges til side inntil videre.
En kadett møter på kontoret med impetigo1 –
en sykdom som tidligere har spredd seg på
skipet som ild i tørt gress. Pasienten isoleres
på hospitalet og lokalbehandling med
dibrompropamidin2 igangsettes. På
skipsledelsens møte klokka 17.00 legger jeg
fram en plan for hvordan videre smitte skal
hindres.
Da natten senker seg er fremdeles lysene fra
landsbyene langs kysten synlige. Jeg har ennå
dekning på mobiltelefonen og benytter
foreløpig siste mulighet til en telefonsamtale
hjem. Det er godt å få snakke ut om små og
store bekymringer – det spiller ingen rolle at far
er en ekte landkrabbe fra Gudbrandsdalen.

2.4 Søndag 3. oktober – N 026º15’ V
016º47’ klokka 12.00
Jeg arbeider jevnt og trutt på hospitalet hele
formiddagen. En kadett har luftveisplager, en
annen sjøsyke. Jeg deler ut drikkevaksiner og
rydder medisiner og utstyr ut av pappesker og
plastemballasje som jeg satte om bord i
Bergen tidlig i september. Jeg har med nytt
materiell for omtrent 75 000 kr – heldigvis er
det ikke jeg som betaler den regningen.
Klokken 13.00 arrangeres det gudstjeneste på
stordekket. Paul Otto holder preken om det å
reise. Han snakker om hvordan en reise utover
også er en reise innover. Vi får høre om Abels
ferd til øst for Eden – den første av bibelens
mange reiser. Senere kom Paulus’ reise, og nå
vår egen odyssé. Jeg stiller med gitar og spiller
til sangen Kom, kom og hør et gledens ord.
Det er svinesteik og bananasplit til
søndagsmiddag. Jeg spiser alt for mye og
lover meg selv å komme i gang med et
treningsprogram neste uke. Foreløpig har jeg
imidlertid mer enn nok med å rydde på
hospitalet, og da jeg låser døra for kvelden,
konstaterer jeg at det nå ser mye bedre ut enn
tidligere.

1
2

brennkopper – overfladisk, bakteriell hudinfeksjon
krem med antibakteriell virkning
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Søndag avsluttes med styremøte i
Filmklubben. Den er grunnlagt av Paul Otto og
undertegnede. Målet er å vise én referansefilm
i uka for kadettene. I tillegg ønsker Paul Otto at
filmene vi viser kan benyttes i
etikkundervisningen hans. Vi bruker styremøtet
til å se en av filmene jeg har tatt med, Født
fjerde juli. Tom Cruise spiller hovedrollen som
først patriotisk og deretter desillusjonert
amerikansk soldat i Vietnamkrigen. Vi er enige
om at filmen oppfyller Filmklubbens strenge
krav til kvalitet, og beslutter at den skal bli
offisiell åpningsfilm.

resultatet. Vi blir enige om plasseringen av et
par nye hyller. Endelig er arbeidsplassen min i
orden. Jeg trekker meg tilbake til Bjørnehiet og
leser forordet i boka Egypt, Greece and Rome
– Civilizations of the Ancient Mediterranean.
Innledning om historisk metodikk gjør
øyelokkene tunge – jeg lar den intellektuelle
utfordringen ligge og stikker i stedet en tur ned
i treningsrommet.

Før leggetid tar jeg en lang prat med kadetten
som fortsatt ligger isolert på hospitalet med
impetigo. Han setter pris på litt selskap – det
blir lange dager for ham alene på sykelugaren.

2.6 Tirsdag 5. oktober – N 022º40’ V
019º36’ klokka 12.00
Etter morgenvisitten skrives kadetten ut av
hospitalet. Infeksjonen hans har tørket inn, og
nå får han endelig slippe ut til kameratene sine
på dekk. Jeg pusler videre med mitt på
hospitalet fram til lunsj.

2.5 Mandag 4. oktober – N 024º31’ V
018º17’ klokka 12.00
Dagen starter med brannøvelse. Det er
planlagt høy øvingsaktivitet hele uka. Grunnen
er at skipet skal ha generalmønstring på
torsdag. Først etter å ha bestått denne vil
høyeste offiser om bord, flaggkommandør Atle
Karlsvik, gi formelt klarsignal til å krysse
Atlanterhavet. Sanitetslaget behandler fire
skadde på dekk. En defekt hylse er skyld i at
jeg stikker meg i fingeren på en sprøytespiss –
for øvrig består laget prøven med glans.
Jeg har gjennomført en siste finpuss på
hospitalet, og får besøk av tømrer og
førstestyrmann. De er godt fornøyde med

Etter maten får jeg tid til å lese videre i
historieboka om antikkens sivilisasjoner rundt
Middelhavet. Første kapittel forteller om de
tidligste bystatene i Mesopotamia – eller
mellom to elver, som ordet betyr på gresk. Den
første sivilisasjonen ble kalt Sumer, og dette
riket ble dannet for 5000 år siden. Senere
dukket urbane områder som Eridu og den
større nabobyen Uruk opp. På sitt største
dekket Uruk et område tilsvarende halve Rom.
Verdens eldste kjente epos, omtrent 4000 år
gammelt, handler faktisk om Gilgamesh, en
krigerkonge av Uruk. Hans eventyr skal ha
inspirert Homer da han senere skrev Iliaden og
Odysseen.
Klokka 14.30 varsler alarmklokkene nok en
brannøvelse. Sanitetslaget behandler fire
skadde på stordekk. Med fire sykepleiere og
flere sanitetsoffiserer blant kadettene er
kvaliteten på førstehjelpen meget høy. Jeg
bruker gjennomgangen etter øvelsen til å
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finpusse bruk av oksygenapparat, maske og
ventilasjonsbag.
Det serveres kjøttkaker med poteter og
ertestuing til middag. Det er som å spise
middag hjemme hos mor i Fredrikstad - jeg
glemmer nesten at jeg befinner meg utenfor
vestkysten av Afrika. Etter maten starter jeg på
dagens andre bok. Den heter Ondskapens
filosofi, og er skrevet av Lars Svendsen fra
Universitetet i Bergen. Det er et uhyggelig men
interessant tema han skriver om. Jeg leser
første kapittel og tar deretter en tur i
treningsrommet for litt anvendt treningsfilosofi.
Kvelden avsluttes i mørket på dekk. En varm
bris fører oss sørvestover, over oss blinker
stjernehimmelen og verden er vakker.

2.7 Onsdag 6. oktober – N 019º47’ V
020º52’ klokka 12.00
Morgentimene tilbringes på kontoret. Jeg
planlegger videre vaksinasjon av sivilt
mannskap. Det tar mer tid enn man skulle tro.
Jeg må holde tunga rett i munnen når det
gjelder interaksjoner – for eksempel
interagerer gulfebervaksinen og
koleravaksinen, og må gis med minst tre ukers
mellomrom. Hepatittvaksinen skal gis tre
ganger, og må dermed koordineres med
havneoppholdene – jeg gir ikke vaksiner i
åpent hav grunnet en liten fare for alvorlige
allergiske reaksjoner. Det er dessuten rot i
vaksinekortene, og det er tilsynelatende helt
tilfeldig hvilke vaksiner mannskapet har fått
tidligere. Først ved lunsjtider har jeg
vaksinasjonslister klare for Kapp Verde, Natal
og Azorene.
Klokka 14.30 starter nok en brannøvelse. Den
utvikler seg til å bli mer dramatisk enn planlagt.
Midt under øvelsen kommer noen løpende opp
til meg på halvdekket for å varsle om en
virkelig ulykke. En matros som er ute i
mobiliseringsbåten, har skadet skulderen sin i
de høye bølgene. Han er så smertepåvirket at
jeg må klippe ham ut av tørrdrakten. Da jeg ser
skulderen, er jeg ikke i tvil – den er luksert3.

teknikk lar skulderen seg reponere. Armen blir
bandasjert i riktig stilling, og matrosen lagt i en
sykeseng. Han er litt sløv etter den relativt
store medikamentdosen og får slappe av noen
timer på hospitalet. Kapteinen kommer på
sykebesøk, og jeg kan fortelle ham at alt står
bra til med pasienten.
Etter middag studerer jeg utbredelse og
resistensmønster til malaria i Brasil. Det
elektroniske, medisinske oppslagsverket jeg
har fått av far, kommer nok en gang til nytte.
Konklusjonen blir at jeg trolig må skaffe
Malarone6 til eventyrlystne deler av
mannskapet. En pasient møter på hospitalet
med en pustel7 med omkringliggende erytem8.
Jeg starter lokal antibiotikabehandling siden
impetigo ikke kan utelukkes.
I kveld vises The lady killers, Cohen-brødrenes
nyeste film, i offisersmessa. Jeg er imidlertid
så sliten at jeg går tidlig til køys. Dagens
opplevelser nedtegnes i dagboka – deretter
sovner jeg.

2.8 Torsdag 7. oktober – N 017º00’ V
022º04’ klokka 12.00
Dagen begynner med generalmønstring. Det
er en slags eksamen der de ulike lagene med
sikkerhetsfunksjoner viser sine ferdigheter
under en øvelse. Foruten sanitetslaget finnes
blant annet røykdykkerlag, søkelag, havarilag
og slangelag. Dersom alle lagene består
øvelsen, er skip og mannskap klare til å krysse
Atlanterhavet.
Jeg inspiserer saniteten i aksjon. Min
konklusjon er at laget består. Røykdykkerlaget
stryker nesten fordi en kadett glemmer
ullsokker innenfor støvlene – ellers klarer alle
seg bra. Flaggkommandør Karlsvik er fornøyd
– vi er klare for den store reisen.

Jeg tar med meg den stakkars matrosen inn på
hospitalet og forsikrer meg først om at nerver
og blodkar er intakte. Deretter legger jeg
veneflon4 og gir 10 mg diazepam5 intravenøst.
Jeg legger matrosen i mageleie på
undersøkelsesbenken, og med hengende arm-

Etter øvelsen er det storrengjøring på skipet.
Jeg rer opp sykekøyer og vasker på hospitalet.
Etterpå kobler jeg opp overvåkningsutstyret
som tydeligvis lenge har ligget urørt og støvet
ned bak undersøkelsesbenken. Det dukker
også opp en interessant medisinsk
problemstilling. Blant det sivile mannskapet
finnes det en med kraftig eggallergi. Kan han
som de andre om bord få gulfebervaksinen
Stamaril som inneholder spor av egg? Etter
grundig overveielse er svaret mitt nei. For ham
er det fare for en alvorlig allergisk reaksjon på

3

6

4

7

ute av ledd
intravenøs tilgang med nål og kran
5
medikament med blant annet muskelavslappende effekt

antimalariamiddel med to forskjellige virkestoffer
liten ansamling av puss under huden
8
rød misfarging av huden
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vaksinen. Før han eventuelt kan vaksineres,
må han prikktestes9 med fortynnet Stamaril.

2.10 Lørdag 9. oktober

Etter middag blir det tid til sykkeltur og
styrketrening i treningsrommet. Om kvelden
ser Paul Otto og jeg den franske filmen Mann
på toget. Den berører temaer som vennskap,
lengsler og menneskeskjebner. Det er en god
film – om enn litt trist.

Etter frokost blir eieren av den lukserte
skulderen og undertegnede hentet av skipets
agent. Sola har tatt plassen til gårsdagens
regntunge himmel. Vi kjører fra skipet og
gjennom byen mot Kapp Verdes nasjonale
hospital. Rundt oss viser Praia seg som mer
enn et skittent havneområde, men er likevel
langt fra vakker. Strendene er fylt med søppel
og rustne skipsvrak, og tiggere og løshunder
rusler i veikanten.

2.9 Fredag 8. oktober - ankomst
Kapp Verde
Denne morgenen har vi land i siktet, og klokka
10.00 legger vi til kai på Kapp Verde. Jeg har
hittil betraktet landet som et eksotisk paradis
av et reisemål – realiteten er en annen. Ute på
dekk høljer regnet ned, og mellom bygene
skimter vi verken palmer eller sandstrender,
men en stor og brutal containerhavn.
Bebyggelsen utenfor industriområdet er
falleferdig og lite innbydende. Byen vi har
kommet til heter Praia og er hovedstaden på
Kapp Verde. Et tjuetalls sjauere sniker rundt
under oss i kamuflasjefargete kortbukser og
singlets – de minner mest om en broket
havnemilits.

Etter ti minutter er vi framme ved sykehuset. I
de neste 45 venter vi i skyggen av et tre i
bakgården, mens agenten prøver å ordne opp
i det han angivelig allerede har ordnet.
Omsider blir vi vist til røntgenavdelingen. Midt i
et rom står et gammelt røntgenapparat –
røntgenlegen er imidlertid ikke tilgjengelig før
mandag. Dermed må jeg ta røntgenbildene
selv. Frontalbildet går greit, men det blir ikke
særlig greie på resten av den indiserte
traumeserien10. Det ene vellykkede bildet viser
i det minste ingen store frakturer11 - caput
humeri12 sitter som det skal i cavitas
glenodiale13, og vi kan reise tilbake til skipet
med forrettet sak.
Størsteparten av Sjøkrigsskolens militære stab
har nå kommet om bord på skipet etter å ha
blitt fløyet inn fra Norge. De har med seg
vaksinene fra sykestuen på Haakonsvern jeg
måtte reise fra 30. september. Nå kan jeg
planlegge videre vaksinering av mannskapet.
Jeg låner også satellitt-telefonen av merket
Iridium, og ringer hjem for å gratulere farmor
som holder 80 årslag i dag. For første gang på
en uke får jeg høre kjente stemmer hjemmefra.

Førsteinntrykket er altså ikke det beste. Jeg får
uansett ikke sjansen til å bekrefte eller avkrefte
mistanken om at Kapp Verde i virkeligheten er
et røverhi – dagen tilbringes nemlig om bord i
påvente av et røntgenbilde jeg har rekvirert av
den lukserte skulderen. Til slutt blir avtalen
med sykehuset flyttet til lørdag.
Om kvelden holdes det fest på skipet. Jeg
konverserer med den velutdannede og høflige
sønnen av den norske konsulen. En del av
mannskapet er i det beduggede og
sentimentale hjørnet, og vil også ha en prat
med skipslegen, men det finnes ingen kur mot
hjemlengsel...

Klokka 15.00 går turen til sentrum sammen
med Paul Otto og Hans Jørgen,
10

9

test som kan avsløre allergi ved å påvise lokal reaksjon i
huden

standardserie med røntgenbilder i ulike projeksjoner ved
skulderskader
11
brudd
12
overarmsbeinets leddflate i skulderleddet
13
skulderbladets leddflate i skulderleddet
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Sjøkrigsskolens sivilt ansatte historiker. Vi
utgjør nå skipets akademiske trio. I løpet av
gåturen til sentrum gir Hans Jørgen oss en kort
innføring i landets historie. Det er en fortelling
om slavehandel, kolonitid og om skip som
stadig sjeldnere legger turen om det lille
afrikanske øyriket. Sentrum ligger på en høyde
innenfor sandstrendene. Vi finner noen gode
utkikkspunkter, teller brostein og krysser flere
torg enn Bergen kan by på. Praia minner meg i
det hele litt om Antigua i Guatemala – en by
jeg besøkte sammen med min gode
reisekamerat Simon i 2002.
Vi stopper opp utenfor et kirkevindu. Derfra
strømmer barnestemmer ut på gaten, og nå
kikker vi inn på et barnekor som synger
portugisiske salmer. Før vi vet ord av det, er vi
bedt innenfor av dirigenten, en vakker, mørk
kvinne på min egen alder. Barnekoret synger
for oss, og etterpå leker Paul Otto klovn og får
alle til å le godt. Vi avslutter byturen med et
besøk på en Internett-kafé. Jeg leser post
hjemmefra, skummer gjennom nettavisene og
konstaterer fornøyd at Fredrikstad fremdeles
ligger over nedrykksplassene i Tippeligaen.
Om kvelden inviterer den Kongelige norske
marine til cocktailparty på verdens største
seilende bark. Innbydde gjester og soldater i
festuniformer nyter champagne og gin tonic på
halvdekket. Jeg spiller gitar med en lokal
musiker, og konverserer med sivil kaptein Odd
Jarle Flatebø, flaggkommandør Atle Karlsvik,
marinejournalist Vidar Hope og en hel del
andre nye bekjentskaper. Som mange ganger
tidligere avslutter jeg kvelden med nattmat i
mannskapsmessa - filosoferende over smått
og stort sammen med Paul Otto.

2.11 Søndag 10. oktober
Det er blitt søndag og alt ligger til rette for en
perfekt avslutning på uka. Etter frokost og
vaksinering på legekontoret har Paul Otto,
Olav og jeg besluttet å leie en bil for å utforske
Santiago, øya vi befinner oss på. Vi gleder oss
alle tre – det er første gang siden Tall Ship
Race i Antwerpen i sommer vi er samlet alle
tre.
Frokost går som planlagt – det samme gjør
vaksineringen, men resten av planen må sies
å gå grundig i vasken. I løpet av ettermiddagen
møter til sammen fem kadetter på hospitalet
med vandig diaré. Sykehistorien er den samme
hos samtlige – de har tatt inn på hotell i byen
og spist og drukket uten nevneverdig
bekymring for Afrikas beryktete mikrobiologi.

Arbeidet med de fem kadettene tar resten av
dagen, og jeg må sende Olav og Paul Otto på
tur alene. Kadettene undersøkes og innlegges
for rehydrering og isolering, symptomer og
funn journalføres og sivil og militær skipssjef
informeres. Som en liten kuriositet blant fuktige
mager dukker det også opp en kadett med
impetigo og en blomstrende follikulitt14 i
ansiktet.
Klokka 21.00 holder Paul Otto
nattverdsgudstjeneste på dekk. Prekenen hans
handler om bekreftelse og det å bli sett. Jeg
kjenner igjen innholdet fra samtalene vi har
hatt tidligere på reisen, og dermed føler også
jeg meg bekreftet.
En siste pasient har ydmykt ventet med å
oppsøke meg til velsignelsen er lyst og
samlingen er over. Han blir min siste pasient
for kvelden. Nå er jeg fryktelig sliten. Paul Otto
skjønner tydeligvis hvordan jeg har det. Han
dekker på til kveldsmat med kornblanding og
knekkebrød med brunost. Det blir en rolig
avslutning på en ellers hektisk dag. Jeg legger
meg, lykkelig uvitende om at det ennå er bare
toppen av isfjellet som er innlagt på
hospitalet...

2.12 Mandag 11. oktober – avgang
Kapp Verde - N 014º43’ V 023º31’
klokka 12.00
Vi går fra kai klokka 10.30 uten at jeg så mye
som får vist meg på dekk. Hele dagen går det
nemlig fullstendig i ett på hospitalet. Jeg har
ikke før vist en ulykksalig kadett ut døra før en
ny dukker opp med liknende symptomer.
Sykehistorien er alltid en variasjon over
samme tema – pasienten har bodd på hotell i
byen, spist og drukket på en lokal restaurant
og nå utviklet sykdomsfølelse, knipsmerter,
kvalme, oppkast og diaré.
Da jeg endelig kan trekke frisk luft på dekk ved
dagens ende, er 15 pasienter med infeksiøs
gastroenteritt15 innlagt til isolasjon og
rehydrering på hospitalet. Jeg har også
igangsatt i. v. penicillinbehandling av en kadett
med erysipelas16, stillet diagnosen
mononukleose17 og undersøkt en pasient som
besvimte i treningsrommet - ikke rart det er
noen timer siden Kapp Verde-øyene forsvant
bak horisonten.
14

infeksjon i en hårrot
infeksjon i mage-tarmsystemet
16
potensielt alvorlig bakteriell hudinfeksjon, også kalt
rosen
17
kyssesyke
15
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2.13 Tirsdag 12. oktober – N 013º00’
V 023º55’ klokka 12.00
Det er allerede blitt tirsdag da jeg endelig låser
kontordøra bak meg og stuper i seng. Jeg
våkner noen timer senere til fem nye tilfelle av
gastroenteritt. Syke pasienter fyller nå både
hospitalet og undervisningsrommet forut i
båten. Alle i sanitetslaget jobber på spreng
med å skaffe drikke nok til alle. Det hersker en
lett fortvilet stemning på skipsledelsens møte.
Jeg gir resten av staben en nøktern framstilling
– smitten har funnet sted i land, vi har ingen
alvorlig syke pasienter og problemstillingen er
oftest selvbegrensende. Vi blir enige om å
fortsette videre mot Brasil, og jeg blir lovet alle
ressurser jeg har bruk for i kampen mot
epidemien om bord.
To utbrudd av atopisk dermatitt18, ett av dem
overbevisende kraftig, krydrer en ellers
ensartet rekke av problemstillinger. Heldigvis
kan jeg skrive ut seks pasienter i løpet av
dagen – netto har vi altså fått én pasient ut av
hospitalet. Det må likevel sies å være en
mager trøst. Jeg er ferdig med dagens arbeid
først klokka 22.00. Da orker jeg bare en dusj
og litt kveldsmat før jeg faller utslitt i søvn.

2.14 Onsdag 13. oktober – N 010º09’
V 024º13’ klokka 12.00
Dagen bringer fire nye tilfelle av gastroenteritt.
Tre pasienter utskrives. Ennå er både
undervisningsrommet og hospitalet fullt av
utslåtte kadetter. Noen blant den sivile
besetningen er også blitt syke – det er mange
å besøke på morgenvisitten. Heldigvis går det
litt bedre med kadetten med mononukleose, og
alt er normalt ved kontrollundersøkelsen av
pasienten som besvimte. På kontoret
håndterer jeg også tinea pedis19, noen småsår
og en akutt sinusitt20.
Blant de innlagte hersker det nå en utbredt
galgenhumor. Godt hjulpet av den populære
Veggavisen bringes pasientenes betraktninger
ut til resten av mannskapet. Statsraaden kalles
nå Pestens skip, og de innlagte De spedalske.
Jeg må tåle rykter om personlige, økonomiske
interesser i GEM21 som nå drikkes i store
mengder på hospitalet. På luka mellom
hospitalet og stordekk er det hengt opp et skilt
med et ønske om befrielse. Jeg ler godt på
18

kronisk eksemsykdom beslektet med allergiske lidelser
fotsopp
20
bihulebetennelse
21
glukose-elektrolyttmikstur som brukes til rehydrering
19

legekontoret der jeg leser om meg selv i
dagens veggavis.
Jeg merker en liten nedgang i
arbeidsmengden i dag. Tør jeg håpe at det
verste nå er over? Det blir i hvert fall litt tid til
utenomfaglig atspredelse om kvelden. Paul
Otto og jeg ser den britiske klassikeren The
third man, med regi av Carol Reeds og med
Joseph Cotten, Alinda Valli, Trevor Howard og
selveste Orson Wells i hovedrollene. Filmen er
meget god – ikke minst grunnet den
legendariske filmmusikken til Anton Karas, og
hvilken magi får vel ikke en gammel triller i
svart og hvitt.
Etter filmen spiser Filmklubbens to medlemmer
nattmat i mannskapsmessa. Vi utveksler
røverhistorier, og det viser seg at både Paul
Otto og jeg noen ganger har en tendens til å
gå litt for langt. I dag har Paul Otto størst grunn
til bekymring. Han har sendt et falskt brev
signert skolesjef Tor Vestlie til skipets
historiker med beskjed om å forberede seg
bedre til forelesningene sine. Morsomt, men
kanskje litt over røverstreken. For øvrig
sprekker tidsskjemaet grundig – jeg er i seng
først klokka 01.30.

2.15 Torsdag 14. oktober – N 007º18’
V 025º41’ klokka 12.00
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Det går framover på hospitalet. Vi har to nye
innleggelser, mens fire kan utskrives.
Pasienten med erysipelas kan fjerne
veneflonen og starte på tabletter i stedet. Det
blir tid til en kaffe på halvdekk etter lunsj, tid til
å lese om eksotiske sykdommer i LatinAmerika og tid til å skrive videre i dagboka –
jeg ønsker litt variasjon i hverdagen
velkommen.
Dagens irritasjonsmoment blir å måtte forsvare
bruken av de fire sykepleierne ovenfor en
veileder som heller ville hatt dem på
skolebenken. Det er min bestemte mening at
over 30 syke pasienter nødvendigvis må
medføre en midlertidig svikt i
studieprogresjonen. Foreløpig får han ikke
kadettene sine tilbake.
På kveldsvisitten hersker det en relativt god
stemning på hospitalet og i
undervisningsrommet. Det er mange som føler
seg bedre og håper på en snarlig utskrivning.
For første gang på en uke avsluttes kvelden i
treningsrommet. Det er godt å svette litt på
ergometersykkelen – det skal for øvrig ikke så
mye til med over 30 varmegrader under le.

befinner oss tross alt midt på Atlanteren. Jeg
henter noen havrefrø i mannskapsmessa og
gir den lille helten.
Til skipsledelsens møte har jeg forberedt
skriftlig informasjon om malaria og Denguefeber i Brasil:
Malaria er en potensielt dødelig
infeksjonssykdom som skyldes fire beslektede
arter av parasitten Plasmodium. De fleste
dødsfall skyldes infeksjon med Plasmodium
falciparum. Mellom 300 og 500 millioner
mennesker smittes hvert år, og av disse dør
mellom 700 000 og 2,7 millioner. Smitte skjer
ved bitt av hunnmyggen Anopheles species –
oftest mellom solnedgang og soloppgang. De
to viktigste forebyggende tiltakene mot malaria
er beskyttelse mot mygg og medikamentell
behandling.
Selv om du ikke skal ut av Natal, er
myggbeskyttelse viktig. Det finnes andre
sykdommer som smitter ved myggbitt, blant
annet den potensielt dødelige virusinfeksjonen
Dengue-feber som det verken finnes vaksine
eller behandling mot. Smitte skjer ved bitt av
myggen Aedes aegypti. Denne myggen er
mest aktiv på dagtid, og finnes i urbane
områder. I 1998 fikk 50 000 mennesker
Dengue-feber i Brasil.
Skipsledelsen tar poenget mitt. Lett nervøs ber
skipperen stuert om å bestille myggmiddel til
skipet. I tillegg bes alle som skal reise innover i
landet ta kontakt med meg for å få utdelt
Malarone – profylaktisk førstevalg siden
klorokin23-resistens er utbredt blant
malariaparasittene i Brasil.

2.16 Fredag 15. oktober – N 006º01’
V 026º53’ klokka 12.00
I løpet av formiddagen skrives ytterligere tre
pasienter ut av hospitalet - én legges inn. Det
dukker opp to tilfelle av atopisk eksem. En
palmar verruca plana22 frysebehandles på
kontoret - et temmelig avansert
behandlingstilbud til legekontor midt på
Atlanterhavet å være, spør du meg.
Også i dag blir det tid til en kaffe på halvdekk
etter lunsj. Ut av himmelen over det evige
havet kommer en spurv plutselig flygende og
lander på rekka. Det er en imponerende
distanse den lille gjesten har tilbakelagt – vi

Det serveres både okse- og svinesteik til
middag. Med karamellpudding til dessert blir
måltidet blant de beste så langt. Med
fullstappet mage er planen en rolig
fredagskveld. Dessverre må jeg rykke ut til
enda et nytt tilfelle av diaré. Denne gangen
skiller anamnesen24 seg fra den vanlige - med
nesten 100 prosent sikkerhet er denne
kadetten smittet om bord. Det gjør meg en
smule bekymret – tiden vil vise om en epidemi
er i ferd med å spre seg på selve skipet.
Én ulykke kommer sjelden alene. Kveldens
neste pasient har ikke greid å la et sår på
fingeren være i fred. Nå har fingerens ytterledd
blitt rødt, hovent og smertefullt. Jeg stiller
diagnosen bakteriell artritt25. Heldigvis har
pasienten verken feber eller særlig
23

mye brukt antimalariamiddel
pasientopplysninger, blant annet om aktuelle
sykehistorie
25
betennelse i ledd
24

22

flat vorte i håndflaten
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sykdomsfølelse – ennå. Jeg velger å konferere
med vakthavende infeksjonsmedisiner på
Haukeland universitetssykehus. Over
satellittforbindelsen råder han meg til å starte
opp intravenøs antibiotikabehandling.
2 g cefotaksim26 senere kan jeg endelig låse
døra til kontoret, men utenfor venter enda én
pasient. Jeg må undersøke ham også, og
stiller diagnosen øvre viral luftveisinfeksjon –
kanskje et problem litt i minste laget å bry
skipslegen med midt på natten? Jeg er nok
egentlig mer sliten enn sur. Litt nattmat i
mannskapsmessa gjør uansett underverker.
Jeg ser de siste 10 minuttene av Gjøkredet.
Indianeren rømmer fra asylet - jeg fra
hospitalet og i seng.

Jeg bruker resten av formiddagen på å
utarbeide en skriftlig prosedyre for bruk av
ketamin27. Det er virkelig det siste
medikamentet om bord jeg håper å få bruk for.
Derfor omhandler skipets første medisinske
prosedyre nettopp ketamin. Planen videre er å
lage flere prosedyrer jeg håper jeg aldri får
bruk for, for eksempel dextran28 ved
blødningssjokk og defibrillator ved hjertestans.
De skal fortløpende henges opp på kontoret i
tilfelle en krisesituasjon.
Det er pølser og potetstappe til lunsj. Nybakte
boller og kaffe på akterdekket bidrar også til
lørdagsstemningen. I løpet av ettermiddagen
legges to pasienter inn på hospitalet med det
vanlige mageproblemet. Dagens kuriositet er
et imponerende utslett over hele ryggtavla. Til
spesielt interesserte kan jeg fortelle at det er et
spredt, symmetrisk og makulopapuløst29
erytem med millimeterstore vesikler30. Jeg
stiller diagnosen polymorft solutslett31 og
igangsetter lokalbehandling med
kortikosteroider32.
Den høye temperaturen i havområdet vi
befinner oss i skaper lokale og ustabile
værfenomener. Tidlig på kvelden samles
mørke skyer sør for oss. I løpet av en time
befinner vi oss midt i et lokalt lavtrykk. De
første regndråpene faller på dekk, vinden øker
og snart er en varm oktoberkveld blåst bort av
en liten kuling. Dårlig vær vil mange si, men for
et seilskip på nesten 100 meter blir det ikke
bedre. Nå fylles alle de 22 seilene, og
Statsraaden får vise hva hun er god for. Skipet
legger seg godt over mot styrbord, og resten
av kvelden lever vi livet under le på skrå
premisser i 11 knops fart mot Brasil.

2.17 Lørdag 16. oktober – N 003º48’
V 028º09’ klokka 12.00
Flertallet av pasientene kan utskrives etter
morgenvisitten. Hospitalet har nå fire
inneliggende pasienter med gastroenteritt.
Etter en grundig vask kan
undervisningsrommet igjen tjene sitt egentlige
formål.

Etter kveldsvisitt hos mine seks inneliggende
pasienter samles Paul Otto, Olav og jeg i
prestens lugar. Vi forteller historier, ser litt på
bilder og hører på musikk. Da Olav og jeg
trekker oss tilbake til Bjørnehiet ved midnatt, er
det med lure glimt i øynene. I all stillhet finner
jeg fram gitaren i Bjørnehiet, og deretter spiller
og synger vi nattasang for veiledere med
potensiell hjemlengsel. Det er veldig morsomt,
men faktisk litt koselig også. Alle i Bjørnehiet
humrer seg i søvn – Gud bevare far og mor, og
alle barn på jord. Amen.

27

narkosemiddel
oppløsning som øker blodvolumet
delvis opphøyd i forhold til hudens overflate
30
liten ansamling av væske under huden
31
soleksem
32
medikamentgruppe med betennelseshemmende og
kløestillende effekt
28
29

26

bredspektret antibiotikum
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2.18 Søndag 17. oktober – N 002º05’
V 030º18’ klokka 12.00
Denne formiddagen låner jeg Iridium-telefonen
og ringer hjem. Jeg snakker med mor og far,
og til alt hell er broren min også hjemme i
Fredrikstad for å se fotballkampen mot Brann.
Senere på ettermiddagen får jeg resultatet – vi
vant 3 mot 2. I dag står hovmod for fall blant
bergenserne om bord.
Formiddagen bærer ellers preg av det alle nå
venter på. Vi er bare noen titalls sjømil nord for

hvert vårt beger. En død sild titter opp på meg
fra bunnen av glasset. Jeg heller i meg den
fryktelige tyktflytende drikken i to slurker. Til
høyre for meg kaster Paul Otto opp tre ganger.
Så kommer en bøtte med vann skyllende over
oss, og seremonien er over. Kong Neptun er
fornøyd – vi er velkomne til å krysse ekvator.
Vanligvis er det i sengen jeg skriver om
opplevelsene mine. I kveld er det annerledes.
Jeg sitter utendørs i det varme mørket. Foran
meg blafrer et lerret i vinden. Filmklubben har
sin første visning, filmen Født fjerde juli står på
programmet og omtrent 50 kadetter har samlet
seg på stordekket for å se Oliver Stones
protestverk. Jeg er maskinist, og passer på at
spiller og projektor fungerer, men siden jeg har
sett filmen mange ganger før, skriver jeg litt i
dagboka samtidig.
Etter filmen må to pasienter innlegges med
tilbakefall av gastroenteritt. Jeg mistenker en
sammenheng mellom plagene og kong
Neptuns heksebrygg. Ved ukas slutt er det syv
innlagte pasienter. Ekvator er kun 70 nautiske
mil sør for oss.

2.19 Mandag 18. oktober – S 000º16’
V 032º25’ klokka 12.00

ekvator. Det store flertallet om bord har aldri
tidligere krysset linjen til havs. Det er duket for
et tradisjonsrikt og beryktet ritual – kong
Neptuns dåp.
Klokka 14.00 viser havets konge seg på dekk.
Han stiller med sitt brokete hoff – blant dem en
skipslege jeg ikke kan gå god for. Vi sendes
ned i forre banjer, og lukene lukkes over oss.
Det går en liten evighet. Stemningen er lett
nervøs – hva venter oss av ritualer og
forskrudde sakramenter? Kadettene er først –
fire og fire hentes de tilbake opp på dekk. Flere
og flere gjennomgår ritualene, og ropene og
jubelen stiger utenfor. Til slutt er det bare
presten, skolesjefen og meg tilbake. Lukene
åpnes. Det lyser skadefryd av øynene til over
hundre dryppende våte kadetter og offiserer på
stordekket. Vi blir plassert på et alter og gitt

Klokka 09.26 i lokal tidssone +2 er posisjonen
vår N 000º00’ V 032º13’. Breddegradene i
posisjonssystemet skifter fra nord til sør – vi
har passert ekvator! Posisjonen loggføres, vi
blåser i skipsfløyta og kapteinen og jeg
utveksler håndtrykk i bestikklugaren – dette er
faktisk første gang seilskipperen selv krysser
linjen. Opplevelsen er med andre ord
eksklusiv. Jeg kan nå signere medbrakt akevitt
og cognac. De edle dråpene har nå blitt til
henholdsvis linjeakevitt og linjecognac.

Selv på den sørlige halvkule finnes det
fotsopp, og en forstuet tå dukker også opp på
kontoret i løpet av dagen. Jeg arbeider videre
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på prosedyrer for behandling av
blødningssjokk og hjerneødem33. Som vanlig
går jeg kveldsvisitt etter middag. Til sammen
fire pasienter blir skrevet ut i løpet av dagen –
tilbake ligger tre. Kveldens store attraksjon er
åpningen av høsttoktets sjakkturnering.
Arrangør er Vitalij Timosenko – en kadett på
utveksling fra Litauen. Jeg mistenker ham for å
være en dyktig spiller – han er tross alt
østeuropeer. Jeg vinner en lett seier mot en
urutinert kadett – det samme gjør Timosenko.
Det blir tid til en tur i treningsrommet før jeg
bikker. Etter nok et kapittel i reisebrevet
slukkes lyset. I mørket hører jeg Atlanterhavet
slå mot skroget – de store dønningene vugger
meg i søvn.

2.21 Onsdag 20. oktober – S 004º51’
V 034º37’ klokka 12.00
Hospitalets eneste innlagte pasient føler seg
litt bedre ved morgenvisitten. Fire
aluminiumskasser merket sanitet er funnet i
forpiggen. Sykepleier Roar og jeg klipper de
gamle hengelåsene og avslører innholdet – en
komplett fartøysgruppe 4–sats. Satsen er
Sjøforsvarets standardutrustning på de minste
skipene i flåten. De fleste medisinene er utgått
på dato, men en del annet materiell kan tas
med tilbake for bruk på kontoret.

2.20 Tirsdag 19. oktober – S 002º52’
V 033º50’ klokka 12.00
Hospitalets tre siste pasienter utskrives til frihet
under seil og varme vinder på dekk.
Sykesengene står nå tomme tilbake –
stillheten her inne står i kontrast til de siste ti
dagers høye aktivitetsnivå. Tre kadetter hjelper
meg med å vaske og rydde. Innen lunsjen står
på bordet kan jeg skilte med nyvasket gulv og
rene laken.
Fasilitetene lokker likevel ikke mange pasienter
til hospitalet i dag. Én kommer til oppfølging av
hodepine – ellers jobber jeg med journalføring
og annet kontorarbeid. Jeg ser også gjennom
en bortgjemt koffert som inneholder utstyr til
thoraxdren. Jeg savner et trekammersystem,
men har i det minste en god ventil til å feste på
drenet. Jeg undrer på hva sjansen for en
pneumothorax34 om bord egentlig er. Neppe
særlig stor, men nå har jeg i det minste utstyret
jeg trenger.
Etter middag blir jeg sittende i Bjørnehiet med
dagboka mi. Ikke helt uventet dukker det opp
nok en pasient med mageproblemer. Det
ender med innleggelse, og kadetten får et
skinnende rent og ryddig hospital helt for seg
selv. Om kvelden besøker jeg Paul Otto på
lugaren hans. Egentlig var planen å se en film,
men i stedet blir vi sittende å filosofere over
stort og smått. Presten er i det sentimentale
hjørnet i kveld, og finner fram både
marsipanbrød og seigmenn fra Norge for å
kompensere for akutt hjemlengsel.

33

ansamling av væske i hjernen
punktert lunge med ansamling av luft mellom brystvegg
og lungeoverflate

34

Etter skattejakten fortsetter kontorarbeidet.
Sykehistorier må journalføres, og jeg må ta
stilling til behovet for videre utredning i Brasil
av enkelte problemstillinger. Plutselig oppstår
det et voldsomt oppstyr på halvdekk. Jeg løper
opp sammen med de andre. Der oppe er en
line spent stram som en pianostreng mellom
Statsraaden og et punkt noen hundre meter
aktenfor skipet. Havet piskes hvitt av en
kjempende fisk. Ingen vet om sene og krok vil
holde, og alle holder pusten mens
overstyrmann David Seidel tar jobben med å
sveive inn. Fangsten glipper ikke – etter noen
minutter spreller en halvannen meter lang fisk
på dekk. Den er blå og eksotisk, med høy
panne og skarpe finner – vi har fanget en
dorado.
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Jeg fortsetter arbeidet på kontoret, men
øyelokkene er uvanlig tunge i dag. Til slutt
orker jeg ikke mer – jeg kryper til køys, og
våkner ikke før skipsledelsens møte klokka
17.00. Trolig var et opparbeidet
søvnunderskudd årsaken, men nå føler jeg
meg igjen på høyden.
Etter middag, fersk dorado kan jeg fortelle, har
jeg pasienter på kontoret fram til døra stenges
klokka 20.00. Deretter prøver jeg for første
gang romaskinen i treningsrommet. Hans
Jørgen holder meg med selskap fra
ergometersykkelen ved siden av. Om kvelden
holder Filmklubben intimforestilling for spesielt
inviterte. Vi ser Dr. Strangelove – Or: how I
learned to stop worrying and love the bomb.
Filmen er en strålende satire over den kalde
krigen og atombomben, signert mesteren selv,
Stanley Kubrick.
Etter filmen går Paul Otto og jeg opp på
bakken. Det er blitt midnatt. Vi ser inn på den
andre siden av verden. Noen sjømil vest for
oss lyser landsbyene langs kysten av Brasil
opp i mørket. Det blinker i fyrtårn og stjerner.
En liggende måne speiler seg i Atlanterhavet.
Det er et stort kapittel som snart er avsluttet. I
køya senere samme natt forsøker jeg å
beskrive opplevelsen i dagboka, men ord blir
fattige – det er mulig jeg må ha avslutningen
på dette kapittelet for meg selv.

2.22 Torsdag 21. oktober – S 005º46’
V 035º10’ klokka 12.00
Ankeret kastes tidlig om morgenen mens de
fleste av oss om bord fremdeles sover. Jeg
våkner til et flott syn. Skipet ligger oppankret
omtrent én sjømil utenfor Natal. Vi ser inn på
en tilsynelatende moderne by. Et hvitmalt fyr
strekker seg mot himmelen. Mest imponerende
er en sammenhengende, hvit sandstrand –
den strekker seg fra nord til sør så langt øyet
rekker.

Det blir som mange ganger tidligere en travel
dag på hospitalet. Det er ikke lenger
pasientene med diaré som tar tid – den siste
av dem utskrives etter morgenvisitten. I dag er
det i stedet duket for andre problemstillinger.
Flere har utviklet atopisk eksem, én et tosidig
leggødem og siste pasient for dagen innlegges
hospitalet med influensaliknende sykdom.
Pasienten med erysipelas har verken
symptomer eller funn på fortsatt sykdom. Vi
avslutter penicillinkuren 10 dager etter
oppstart. Hos pasienten med bakteriell artritt er
sykdommen også på retur. Jeg skifter fra
intravenøs behandling med cefotaksim til
peroral behandling med dicloxacillin35.
Pasienten er lykkelig over å bli kvitt veneflonen
– han har sovet dårligere de siste nettene enn
prinsessen på erten.
Mest tid tar to pasienter fra tidligere i uka med
henholdsvis kronisk hodepine og akutt
anstrengelsesutløst hodepine med påfølgende
synkope36. Via Iridium-telefonen diskuterer jeg
den siste sykehistorien med en overlege i
nevrologi ved Haukeland universitetssykehus.
Vi blir enige om at en CT caput37 må rekvireres
i Natal for å utelukke diagnosen
subaraknoidalblødning38. Jeg skriver en
henvisning på engelsk – det blir spennende å
se om undersøkelsen lett kan gjennomføres
eller ikke.
En hyggelig bonus ved landkjenning er at
mobildekningen kommer tilbake. Det piper inn
tekstmeldinger fra hele familien og noen
kamerater også. Verden blir plutselig litt
mindre.
Om kvelden holdes det grillfest på dekk. Kokk
og stuert serverer biff og kylling, bakte poteter
og salat med hvitløksdressing. Etter maten
spiller jeg gitar på stordekk mens kadettene
synger. Så er det duket for Filmklubbens andre
visning. På programmet står Taxi driver med
regi av Martin Scorsese, og med Robert De
Niro i hovedrollen. Filmen er nok litt for
krevende for den yngste delen av publikum,
mens Paul Otto, Hans Jørgen og jeg mer enn
gjerne diskuterer filmen over nattmat i
mannskapsmessa.

35

antibiotikum i penicillingruppen
besvimelse
37
avansert røntgenundersøkelse av hodet
38
blødning mellom de to innerste hjernehinnene
36
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2.23 Fredag 22. oktober – ankomst
Brasil

3 Andre del – I Brasil

Statsraad Lehmkuhl ligger ankret opp utenfor
Natal hele dagen mens vi venter på klarering til
å gå til kai. På land jobber et tilsynelatende
tungrodd byråkrati med saken.
Hovedproblemet er at KNM Statsraad
Lehmkuhl juridisk oppfattes som en krysning
mellom militært og sivilt fartøy. En avtale om
klarering klokka 16.00 blir utsatt til 18.00, men
først klokka 20.00 er papirene i orden. Så får vi
høre at fraktskipet Junior fortsatt ligger til kai
på det som nå skulle vært vår plass.
Tålmodigheten tar slutt – vi setter kursen mot
Porto de Natal, og legger oss demonstrativt
rett utenfor Junior. Nå blir det fart i sakene selv uten kanoner om bord. Junior må vike
plassen for den norske senior, og klokka 21.00
kan trossene kastes i land. Vi er framme i
Brasil!

3.1 Lørdag 23. oktober

Gjestene står allerede på kaia og venter. Om
bord kommer nå den norske ambassadøren,
Jan Gerhard Lassen. Andre celebre gjester er
den norske konsulen og representanter for
Brasils regjering og marine. Det holdes
cocktailparty med champagne, gin tonic og
kanapeer. Jeg snakker lenge med
ambassadøren. Det viser seg at vi har felles
interesser innen musikk og arkitekturhistorie.
Ambassadøren er faktisk utdannet
pianopedagog i tillegg til statsviter. Siden
ambassaden ligger i Brasilia, er arkitekten
Oscar Niemeyer selvfølgelig også et
interessant samtaleemne. Med seg tilbake til
ambassaden i Brasilia får Lassen bilder jeg har
tatt av skipet. Han ønsker å legge dem ut på
den norske ambassadens hjemmeside - et
forslag jeg selvfølgelig ønsker velkommen.
Ved midnattstider er festen slutt. De siste
gjestene har forlatt skipet, og omsider kan jeg
gå ned landgangen og plante føttene på land.
Jeg slår følge med resten av staben til en bar
like på utsiden av kaianlegget. Stedet er
temmelig lugubert. Etter et lite glass øl går jeg
tilbake til skipet sammen med Olav og Paul
Otto. Jeg sparer heller kreftene til
morgendagen – da skal Natal virkelig
utforskes.

Dagen starter med møtevirksomhet i
kapteinens salong. Sivil og militær skipssjef
har samlet representanter for det lokale
havnevesen, politi og sjøforsvar rundt bordet.
Etter lunsj reiser jeg til sentrum med de to
hodepinepasientene for å få dem undersøkt
med CT caput. Fenrik Martim De Morais junior
er med som sjåfør og tolk. Den brasilianske
marineoffiseren er på min egen alder, og har
faktisk to søstere som begge er leger. Vi kjører
først til det militære sykehuset Hospital Naval
de Natal. På vei dit peker og forteller Martim
om hjembyen sin. I mangel på CT-maskin går
turen videre til det sivile hospitalet Casa de
Saúde São Lucas. Kjøreturen gjennom Natal
er mitt første egentlige møte med byen. Den
minner på mange måter om tidligere reisemål i
Latin-Amerika. Nå skulle jammen min gamle
reisefelle Simon også vært her.

Vi blir vist inn på kontoret til nevrolog Roberto
Furtado. Han er en stor bamse i 50-årene, og
snakker ikke bedre engelsk enn jeg snakker
portugisisk. Latin kan vi imidlertid begge – jeg
gjør greie for symptomer og funn, og Martim
oversetter fra engelsk til portugisisk der latinen
blir for rusten. Etter nevrologisk undersøkelse
av pasientene, doktor Furtado glemmer
undersøkelse av dysdiadokokinesi39 og
Babinski40, konkluderer nevrologen med det
samme som meg – CT caput er indisert hos
begge.
En kvinnelig radiolog tar seg av computertomografen. Undersøkelsen gjennomføres
med kontrast på den mistenkte
39
40

svikt i raske, alternerende håndbevegelser
refleks utløst av stryk under foten
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subaraknoidalblødningen og uten på
hodepinen. Heldigvis er begge
undersøkelsene normale – vi kan reise tilbake
til skipet og feire med hjemmelagede
hamburgere til middag.

Om kvelden reiser de fleste fra den militære
staben til en restaurant langs
strandpromenaden sør for sentrum. Etter litt
mat og drikke drar noen av oss tilbake til
kaiområdet. I det ellers så frynsete nabolaget
hersker det nå festivalstemning. Mer enn tusen
mennesker har samlet seg i gatene, og et
orkester setter musikk til folkefesten.
Lørdag blir til søndag før vi forlater
festlighetene. Statsraad Lehmkuhl ligger
ankret opp 100 meter ut fra kaia. I
flombelysning speiler skipet seg eventyraktig i
det mørke vannet med lysene fra Natal som et
blinkende bakteppe. Vi fraktes ut i en av
lettbåtene. Det putrer i dieselmotoren, og fra et
sted bak hustakene hører vi fremdeles
sambamusikk. Hvor unike er vel ikke
opplevelsene våre denne natten.

3.2 Søndag 24. oktober
Fram til lunsj holder jeg åpent hospital for å
vaksinere skipets sivile mannskap. De som
mangler vaksiner har blitt informert både
muntlig og skriftlig – likevel møter bare fire av
de tolv det gjelder. Jeg bestemmer meg for
ikke å kaste bort mer tid på å mase – hver og
en må selv ta litt ansvar for egen helse.
Etter lunsj dukker Paul Otto og Olav opp på
kaia i en knallgrønn beach boogie. Vi skal på
guttetur! Vi kjører sørover til
strandpromenaden utenfor byen. Her er det
fullt av mennesker – lokale helter med
surfebrett, ikke rent få skjønnheter i bikini,
lekende barn og gamle kroker. Blant alle disse
er det faktisk få turister. Det er tydelig at
strandkulturen dyrkes av brasilianerne selv søndagstur på stranden er for dem som skitur
på påskefjellet for oss nordmenn. Mens vi

spiser lunsj i skyggen, kommer en
tekstmelding med gode nyheter fra bror.
Fredrikstad har vunnet på hjemmebane i
fotballkampen mot Tromsø. Med 32 poeng før
siste serierunde er vi allerede sikret fortsatt
tippeligaspill i 2005!
Med meg i lokalpatriotisk stemningsleie kjører
vi videre sørover på lykke og fromme. Vi nyter
luktene av Brasil, varm vind i ansiktet og lyden
fra den knapt lydisolerte motoren i hekken.
Etter en liten time blir vi vinket til side av en
politipatrulje. Jeg sitter bak rattet, men
førerkortet ligger igjen på skipet! Nå er gode
råd dyre. Paul Otto er den av oss som
behersker språk best, og nå krydrer han en
blanding av spansk, fransk og latin med et
overbevisende kroppsspråk. Paul Otto har med
sertifikatet sitt, men hvorfor er det likevel jeg
som sitter bak rattet? Det er selvfølgelig fordi
Paul Otto er så lang at han ikke greier å kjøre
bilen selv. Jeg gjør meg så liten som mulig i
førersetet – i virkeligheten er jeg nemlig to
centimeter høyere enn ham. Paul Otto må bli
med inn på en liten trafikkpolitistasjon. Etter ti
minutter kommer han tilbake til bilen med et
flertydig ansiktsuttrykk – han har, på politiets
oppfordring, betalt omtrent 100 kroner under
bordet. Olav og jeg ler godt av ham - for en
feltprest er vel bestikkelser ikke helt etter
boka...
Vi kjører videre gjennom landsbyer og ut på et
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platå der utsikten nordover er fantastisk. Alle
obligatoriske eksotiske ingredienser er med –
palmer og sandstrender, Atlanterhavet og en
gyllenrød ettermiddagssol mot en mørkeblå
himmel. På vei tilbake til skipet om kvelden
kjører vi innom et kjøpesenter. På en Internettkafé leser jeg brev og aviser hjemmefra. Jeg
kjøper også en skjorte jeg har tenkt å bruke på
bursdagen min. Før vi er framme på
Statsraaden blir vi stoppet av enda en
politipatrulje. Denne gangen er det Paul Otto
som kjører, men likevel forsøker politiet å
skape problemer for oss. Vi får først slippe
videre etter å ha understreket at vi er norske
marineoffiserer.

3.3 Mandag 25. oktober
Jeg sover litt lenger enn planlagt, men stiller til
gjengjeld godt utvilt til kontorarbeid og noen
konsultasjoner på hospitalet. Etter lunsj, som i
mitt tilfelle blir frokost, legger jeg ut på en ny
ekspedisjon sammen med Paul Otto og Olav. I
vår grønne beach boogie velger vi i dag en
nordlig kurs. Denne delen av kysten er mindre
preget av turisme. Borte er høyreiste nybygg
og strandpromenader, restauranter og
kjøpesentre. Hovedveien nordover fører oss i
stedet ut på den brasilianske landsbygda.
Mil etter mil følger vi kysten gjennom det svakt
kuperte landskapet. Forbi oss fyker
palmeskoger og sanddyner. En flokk ørner
kretser over oss. Til slutt svinger vi av
hovedveien, og finner en liten landsby der vi
parkerer bilen. Vi spiser lunsj på en lokal
uterestaurant helt nede ved stranden. Mens
Olav og jeg nyter brasiliansk espresso etter
maten, pleier Paul Otto sin store lidenskap –
fotografering av blå dører.
I neste landsby vi kommer til spiller vår grønne
beach boogie for første gang på hjemmebane.
Med Paul Otto bak rattet setter vi fart over
sandstrendene. Vi legger kilometer etter
kilometer med kystlinje bak oss. Foran oss blir
den hvite sandstranden stadig smalere –
tidevannet er på vei innover. Jeg ser for meg
bilen i det den slukes av hav og våt sand –
etter ansiktsuttrykket å dømme ser Paul Otto
for seg omtrent det samme. Heldigvis finner vi
et sted å snu, og innen høyvannet for alvor
skyller inn over stranden, er vi trygt tilbake i
landsbyen der vi startet.
Klokka 19.00 arrangerer skolesjefen og den
militære skipssjefen en kort
avslutningsseremoni på halvdekk. Denne uka
er det kommandoskifte, og de to reiser nå hjem
til Norge. For de fleste fortsetter kvelden med

fest på en lokal yachtklubb. Hans Jørgen og
jeg tar i stedet drosje til et lokalt kjøpesenter.
Jeg kommer tilbake til skipet med tre kilo
vakuumpakkede kaffebønner, en bukse og to
trøyer. Det blir en rolig avslutning på kvelden det gjelder å ikke brenne av kruttet for tidlig...

3.4 Tirsdag 26. oktober
Jeg våkner i Bjørnehiet av at et mannskor
synger Happy birthday to you. Jeg fyller år, og
dagen er ikke glemt verken på skipet eller
hjemme i Norge. Hele dagen tikker det inn
tekstmeldinger med gratulasjoner, men en ting
skal broren min ha – han sto opp klokka 06.00
hjemme i Norge for å være først ute.
Gratulerer så masse med dagen, bruttern!
Hipp, hipp, heisann, hurra for din 28-årsdag.
Bursdagsbarnet tilbringer formiddagen på
hospitalet. Det blir tid til en sårrevisjon, men
dagens mest interessante problemstilling er en
klinisk forverring av kronisk venøs
insuffisiens41. Pasienten er ikke den første på
toktet med ødemtendens. Jeg spekulerer på
om det varme klimaet via temperaturregulering
gir økt perifer sirkulasjon og dermed
overbelastning av den venøse
tilbakestrømningen hos spesielt utsatte.
Etter lunsj setter jeg meg på halvdekk. Mens
jeg snakker med mor i mobiltelefonen åpner
jeg en medbrakt pakke hjemmefra. Den
inneholder et gratulasjonsdikt, i tillegg til to
lydbøker, to diktbøker og et Donald-blad. Det
er rart hvor varm om hjertet man kan bli av en
tegneserieand.
Det varer ikke lenge før Paul Otto og Olav
dukker opp på kaia i vår grønne leiebil. Vi
kjører sørover til Puenta Negra der de to har
tatt inn på hotellet Blue marlin ved
strandpromenaden. Olav og jeg tar en brus på
balkongen og nyter utsikten over brasiliansk
strandliv og Atlanterhav. Om ettermiddagen
setter jeg meg noen timer på en lokal Internettkafé. Jeg benytter meg av Postens nye
Internett-tjeneste, og sender postkort med
egenproduserte bilder til venner og kjente
hjemme i Norge.
Kvelden vies bursdagsfeiring. Festen starter på
eksotisk vis - med champagne i
svømmebassenget. Deretter går vi den korte
turen til restauranten Terere. Etter å ha forsynt
oss godt av oliven, soltørkede tomater og
annet tilbehør, kommer kelnere til bordet med
store grillspyd. I alt kan vi velge mellom 30
41

svikt i blodets tilbakestrømning til hjertet
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sorter grillet kjøtt og fisk. Maten nytes med en
portugisisk rødvin, og sjokoladekake etterpå
med espresso og cognac. Under middagen
ringer far for å gratulere, og Olav og Paul Otto
har med gave – jeg får to flotte bøker med
bilder og dikt fra Brasil.

3.5 Onsdag 27. oktober
Etter frokost er det kommandoskifte på kaia
foran skipet. Alle står oppstilt i uniformer mens
militær kommando overlates til orlogskaptein
Stein Forsdahl. Sivil skipper hittil på toktet
overlater roret til Marcus Seidel. I tillegg reiser
skolesjefen nå hjem til Norge. Han holder en
høytidelig tale. Sola har allerede kommet et
stykke på sin vei mot senit, og jeg er ikke den
eneste som svetter i de mørke
uniformsbuksene. Skolesjefen oppsummerer
toktet så langt, og skal til å takke saniteten for
innsatsen. Det er skjebnens ironi at det er
akkurat da en av kadettene faller sammen og
slår hodet i betongen med et dunk. Talen blir
avbrutt, og jeg løper bort til kadetten. Han er
heldigvis i ferd med å våkne til, men blør fra et
kutt i bakhodet. Jeg geleider ham inn på
hospitalet mens Vestlie prøver å plukke opp
tråden.
Etter undersøkelse av den uheldige kadetten
kan jeg konstatere at generell og nevrologisk
status begge er normale, og at kuttet ikke er
behandlingstrengende utover desinfiserende
vask. Grunnet hodeskaden må han imidlertid
observeres rutinemessig i 12 timer. Alle
sykepleiere er i land, og derfor tar jeg meg av
oppgaven på egen hånd. Det blir dermed en
lang dag på skipet. Da hjelper det godt at jeg
endelig får tilbake legelugaren i akterskipet.
Endelig et sted om bord der jeg kan nyte
privatlivets fred.
Klokka 21.00 ringer mor og far for å fortelle at
de har sendt meg bilder av arbeid som er i
gang på hytta på Hvaler og hjemme i
Fredrikstad. Kadetten er nå observert i 12
timer og føler seg mye bedre. Jeg kan dermed
ta en tur til en Internett-kafé og se på bildene
med en gang.
Denne kvelden kan jeg for første gang på
toktet legge meg i en lugar helt for meg selv.
Man kan sove tungt av mindre.

3.6 Torsdag 28. oktober
Et medisinstudium gjør ingen til tannlege, så
hvordan forholde seg til en infisert

visdomstann når man snart skal krysse
Atlanterhavet? Jo, man tar med seg tann og
tolk til Universidade potiguar i Natal og får
pasienten undersøkt av professor i odontologi,
Fernando Pinto og hans vakre, kvinnelige
medhjelpere. Med råd om
antibiotikabehandling og et lynkurs i skylling av
infisert tannkjøtt med hydrogenperoksyd er
kadetten klar til avreise uka etter.
Etter en hel dag i munnhulens verden er det
godt å avreagere litt om kvelden. Jeg drar på
shopping sammen med Olav og Paul Otto i
flere av byens store kjøpesentre. Jeg finner et
par brune skinnsko – Olav hermer og kjøper
det samme.
I kveld skriver jeg også til Gunnar Lien. Helt
siden 60-tallet har han vært skipslege på
Statsraad Lehmkuhl. Min kollega på over 80 år
lever nå livet som pensjonist i Starefosslien 14
i Bergen. På en 90 år gammel arbeidsplass
som Statsraad Lehmkuhl ser man verdien av
historie, og i kveld blir mitt lille bidrag til bånd
mellom generasjonene å sende noen ord og et
bilde av skuta til en gammel skipslege.

3.7 Fredag 29. oktober
Det blir en relativt travel dag på hospitalet.
Flere blant skipets sivile mannskap mønstrer
av i helgen, og enkelte av disse må henvises til
videre oppfølging hos egen lege. I 18-tiden er
jeg endelig á jour – nå kan jeg nyte min første
frihelg siden september.
Sammen med Paul Otto og Olav starter jeg
helgen med en kjøretur gjennom Natal. Litt
tilfeldig stopper vi utenfor butikken Rio Grande
– den flotte fasaden i hvit mur og glass har
pirret nysgjerrigheten. Rio Grande viser seg å
være en fantastisk interiørbutikk, både hva
utvalg og pris angår. Jeg kjøper seks
håndmalte espressokopper med tilhørende
skåler, et håndmalt tallerkensett og et fat i stål
og mørkt tre. Jeg finner dessuten en julegave
til mor. Paul Otto plukker like entusiastisk som
meg ting fra hyllene. Olav derimot drikker kaffe
og spiser sjokoladekake.
Etter besøket i butikken er bilen så full av ting
at vi må kjøre tilbake til skipet for å losse av.
Deretter kjører vi til hotellet Olav og Paul Otto
bor på. Nå sjekker også jeg inn – selv med
egen lugar på skipet er et hotellrom et
kjærkomment avbrekk etter fire uker om bord.
Om kvelden unner vi oss en bedre middag. Vi
trasker tilbake til hotellet lett beruset på hvitvin
og eksotiske opplevelser.
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3.8 Lørdag 30. oktober
Dagen starter med en kjøretur til sentrum
sammen med Paul Otto. Vi er på gitarjakt –
Paul Otto på vegne av sin yngste datter, jeg i
egen vinnings hensikt. Tre butikker og to timer
senere har vi funnet det vi er ute etter - to
lokalproduserte klassiske gitarer. Vi betaler
omtrent 1700 kroner hver, og det med gitarbag
inkludert i prisen.

Tilbake på hotellet finner vi Olav bak en bok
ved bassengkanten. Han sier ikke nei til lunsj
på strandpromenaden. Denne formiddagen
nyter vi et av turens beste måltider – en
brasiliansk vri på den velkjente retten bacalao.
Jeg må tenke på turnustiden i Kristiansund og
på Smøla – riktignok minner retten heller lite
om bacalao a la Nordmøre, men tørrfisk og
olivenolje finnes i alle fall blant ingrediensene.
Også i dag blir det en tur til Natal shopping.
Det er vanskelig å ikke la seg lokke av
senterets store utvalg og lave priser. Jeg finner
en julegave til lillesøster – resten av tiden
bruker jeg på Internett. Om kvelden er det ny
middag på strandpromenaden. Natal holder
ordførervalg i morgen, og derfor er det ingen
alkoholservering – kveldens berusende følelse
skyldes opplevelsene våre alene.

3.9 Søndag 31. oktober
Jeg har knapt rukket å komme ut av dusjen før
mobiltelefonen ringer. Det er fra Statsraaden en blant mannskapet har blitt syk. Med Paul
Otto som ambulansesjåfør kjører vi tilbake til
skipet der pasienten venter på meg på
stordekk. Etter en prat på hospitalet
konstaterer jeg at det dreier seg om
makroskopisk hematuri42 og svie ved
vannlatning. Urinprøven er positiv på
leukocytter43 og nitritt44. Pasienten har en
42
43

synlig blod i urinen
hvite blodlegemer

klassisk nedre urinveisinfeksjon. Jeg starter
behandling med trimetoprim-sulfonamid45 – så
drar jeg på søndagstur med gutta.
Vi kjører sørover med landsbyen Pipa som
mål. Etter en time er vi kommet til veis ende.
Imidlertid er det fremdeles flere kilometer
sandstrand mellom oss og landsbyen. Vi finner
en lokal guide som tilbyr oss å kjøre bilen
videre. Vi takker ja, og han overtar rattet. Så
starter kjøreturen over sandstrendene. Guiden
raser av gårde fortere enn vi noen gang har
kjørt bilen - selv på motorvei. Vi blir
umiddelbart bekymret over tempoet – spesielt
da vi forstår at den høye farten er helt
nødvendig for ikke å kjøre bilen fast i sanden.
Med tilsynelatende ørsmå marginer fyker hav,
stein og sanddyner forbi like ved siden av oss.
Etter femten minutter stopper vi ved et elveleie.
En falleferdig pram fungerer som
transportmiddel mellom elvebreddene. Nå har
imidlertid den norske trio fått mer enn nok.
Pipa utgår som reisemål, og vi ber guiden
kjøre oss tilbake til utgangspunktet. Hjemveien
blir en eksotisk utgave av Peer Gynts bukkeritt.
Guiden legger ruta over enorme
sandformasjoner, og på et tidspunkt suser vi
av gårde langs et stup med utsikt ned i en dyp
og faretruende avgrunn.
Sjelden har jeg pustet mer lettet ut enn ved
kaffepausen etter kjøreturen. Vi sitter ved en
liten innsjø og lar pulsen roe seg og
ansiktsfargen komme tilbake. Paul Otto
oppsummerer opplevelsen som det råeste han
noen gang har opplevd på fire hjul. Jeg er
definitivt enig.
Vi har fått nok av halsbrekkende utflukter og
kjører tilbake til Natal for å spise middag. Jeg
sender dessuten et siste par postkort hjem og
leser norske nyheter på Internett. Etter en
treningsøkt på skipet om kvelden får jeg besøk
av en bekymret jente på hospitalet. Pasienten
er en ung studine på utveksling til Brasil og er
nok mer langt hjemmefra enn hun er syk. Det
hjelper uansett å prate med en norsk lege –
hun virker allerede litt friskere da hun forlater
skipet.

44
45

bakterielt nedbrytningsprodukt
antibiotikum med to forskjellige virkestoffer
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4 Tredje del – den lange
reisen hjem
4.1 Mandag 1. november – avgang
Brasil - S 005º40’ V 035º06’ klokka
12.00
Vi kaster loss presis klokka 10.00. I motsetning
til på Kapp Verde står også jeg nå på dekk og
vinker farvel. Tross min forkjærlighet for LatinAmerika - det er egentlig tristere å ta farvel
med Paul Otto og Olav enn med Brasil. Mine to
gode reisekamerater flyr nå hjem til Norge
sammen med de fleste andre i den militære
staben – bare Stein Forsdahl, Sjøkrigsskolens
lærere og jeg seiler videre sammen med
kadettene og det sivile mannskapet.

av en prat med kadettene på stordekk og
studerer kart og radar i bestikklugaren.
Det er kjøttkaker, poteter og ertestuing til
middag. Uten mat og drikke duger helten ikke,
og i kveld finner heltedådene sted ved
sjakkbrettet. Det er duket for andre runde av
Statsraadens offisielle sjakkturnering. Jeg
spiller svart mot en kadett. Allerede i åpningen
avslører han manglende rutine. Jeg vinner en
enkel seier på under en time.
Resten av kvelden nyter jeg privatlivets fred i
legelugaren. Jeg ser litt film, og skriver noen
ord i dagboka.

4.3 Onsdag 3. november – Fernando
de Noronha - S 003º50’ V 032º25’
klokka 12.00
Det finnes faktisk mer enn Atlanterhav mellom
Brasil og Azorene. Noen hundre sjømil øst for
kysten av Brasil ligger en liten øygruppe.
Allerede tirsdag hadde vi land i sikte i
horisonten. På skipsledelsens møte ble det i all
hemmelighet besluttet at øyegruppen skulle
utforskes. Statsraaden var klar for nok et
eventyr.

Passatvinden blåser godt fra sørøst og fyller
seilene etter hvert som vi setter dem. Med åtte
knops fart tar det ikke mange timene før Brasil
har forsvunnet i horisonten. Brått er hverdagen
om bord tilbake. I mitt tilfelle vil det si klesvask
samt en konsultasjon på hospitalet. En kadett
har symptomer og funn på akutt tonsillitt46.
Hans betydelige svelgproblemer indiserer
antibiotikabehandling med penicillin. Etter en
tur i treningsrommet om kvelden pusler jeg
noen timer med dagboknotater. Så slukkes
lampa for natten – den lange reisen hjem har
så vidt begynt.

Tidlig om morgenen ankrer vi opp utenfor
Fernando de Noronha. Det er intet mindre enn
en eventyrøy vi ser inn mot. Det skummer hvitt
av havet der det slår mot skarpe rev. I ly bak
disse ligger hvite sandstrender. En fantastisk
klippe formet som en hoggtann reiser seg
majestetisk opp fra en grønn fjellside. Å se inn
på alt dette fra dekket på et av verdens største
seilskip gir en nesten ubeskrivelig følelse - det
er som om tiden skrus tilbake til en epoke hvor
den nye verden ennå ikke var tegnet inn på
kartet.

4.2 Tirsdag 2. november – S 003º54’
V 033º05’ klokka 12.00
For første gang på toktet møter ingen
pasienter på hospitalet. Som kjent er lediggang
roten til alt ondt – jeg sovner i kontorstolen min
og våkner med et rykk til lunsj. Resten av
formiddagen pusler jeg litt med småting, slår

46

halsbetennelse

Skipets gummibåter transporterer mannskapet
den siste halve sjømila inn til land. Sammen
med meg sitter Sjøkrigsskolens lærere Jan
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Tore, Dag, Kjell og Hans Jørgen. Blant øyas
noen hundre fastboende finner vi to som med
hver sin beach boogie kan kjøre oss rundt.
Sjåførene er litt av et syn – den ene tykkfallen
og tungpustet, den andre gammel, tannløs og
med øyne bak tykke brilleglass. Hans Jørgen
og jeg velger tungpust – de andre tar til takke
med brilleglass.
Hele dagen utforsker vi Fernando de noronha.
På vår tur rundt på øya får vi se snodige
fjellformasjoner og tett jungel. Mellom grenene
kikker eksotiske fugler skeptisk på oss. Fra en
høyde ser vi en hai svømme i det lysegrønne
havet, og mens vi senere forsiktig vasser langs
kilometer etter kilometer med øde sandstrand,
smyger gullfisk og krabber seg rundt beina
våre. Et sted ligger restene av et gammel fort –
en kanon har funnet sitt siste hvilested i
skyggen av et løvtre. Det eneste som mangler
er sjørøverskatten...
Klokka 18.00 er vi tilbake på skipet. Det
henger en beskjed til meg på hospitaldøra –
far vil ha tak i meg. Bekymret låner jeg satellitttelefonen og ringer hjem til Norge. Heldigvis er
det gode nyheter - øyeavdelingen i Tønsberg
lurer på om jeg er interessert i en
assistentlegestilling når jeg kommer tilbake i
desember. Det er jeg selvfølgelig.
Før avreise serverer kokken grillet sverdfisk,
bakte poteter og salat på stordekk. Da ankeret
heves klokka 20.00 er jeg mett på både mat og
opplevelser. Det får bli en jobb for fordøyelsen
å skaffe plass til mer – de neste to ukene vil bli
et stort eventyr. I mørket fyller varm vind
seilene, og kursen settes mot nord.

4.4 Torsdag 4. november – S 001º46’
V 032º08’ klokka 12.00
Hverdagen er nok en gang tilbake på skipet.
På hospitalet skyller jeg rusk ut av et øye. En
ortopedisk diagnose47 kan også journalføres jumper’s knee48 etter ivrig tauhopping. Det er
ellers en rolig formiddag for skipslegen. Jeg får
tid til å gjennomgå bildene jeg tok på Fernando
de noronha. Enkelte av dem er jeg riktig
fornøyd med.
Ettermiddagen starter med brannøvelse.
Sanitetslaget behandler tre brannskader og en
hodeskade på halvdekk. I forre banjer
arrangeres tredje runde av Statsraadens
offisielle sjakkmesterskap. Jeg møter
arrangøren, Vitalij Timosenko. Den
47
48

diagnose knyttet til muskel-skjelettsystemet
senebetennelse på kneskjellet

østeuropeiske kadetten kan skilte med
andreplass i den litauenske marines
sjakkmesterskap. Jeg frykter en tøff
motstander. Timosenko spiller hvit. Han går
offensivt til verks, og spiller dronningen ut på
sitt andre trekk. Det viser seg å være uklokt.
Mens jeg spiller stadig nye brikker ut på
brettet, kaster han bort trekk på å beskytte
dronningen. Til slutt blir hvit dronning og konge
stående på linje, Timosenko mister sin viktigste
brikke og kampen er i realiteten over.
Om kvelden dukker på ny kong Neptun opp.
Ingen blant mannskapet som mønstret på i
Brasil kan vise gyldig dåpsattest. Dermed må
nye offer gjennom dåpsritualene - til og med
militær og sivil skipssjef må drikke havgudens
drikk og skylles med en bøtte havvann.

For at krysse den ekvatoriale linje,
og ekte sjøfolk blive,
må du Neptuns drikk inntage –
alt skal ned i din mage!
Jeg tar en tur i treningsrommet om kvelden. Da
dagen er over, er det én måned til vi legger til
kai i Bergen.
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4.5 Fredag 5. november – N 001º21’
V 031º14’ klokka 12.00

4.6 Lørdag 6. november – N 003º56’
V 029º59’ klokka 12.00

Klokka 01.45 i lokal tidssone +2 er posisjonen
vår S 000º00’ V 031º42’. Ekvator passeres for
andre gang – vi er tilbake på den nordlige
halvkule! Nok en gang kan jeg signere
medbrakt akevitt og cognac. Med to
dokumenterte passeringer har de edle dråpene
nå blitt ekte linjeakevitt og linjecognac.

Denne formiddagen skjer det heller lite. Jeg tar
derfor en tur rundt på skipet for å høre om
kadetter og sivilt mannskap har det bra. Det er
ikke alle som oppsøker meg på kontoret, men
som likevel har ting de lurer på. På stordekk
treffer jeg for eksempel en kadett som er
bekymret for kjærestens helsetilstand hjemme i
Norge. En annen lurer på om han har fått
fotsopp, og det har han faktisk.

I dag er det økt aktivitet på hospitalet. En
kadett har sovet lite de siste nettene og plages
nå av hodepine og kvalme med oppkast. Etter
undersøkelse vurderer jeg symptomene å
være en kombinasjon av tensjonshodepine49
og sjøsyke. Pasienten får paracetamol og
metoclopramid50, og etter noen timers søvn på
hospitalet føler kadetten seg mye bedre.
En annen pasient er en gjenganger med
luftveisplager. I løpet av to uker har kadetten
51
hatt økende produktiv hoste . Han er
tungpustet, men har verken særlig
sykdomsfølelse eller feber. Symptomer fra
øvre luftveier har han heller ikke. Etter
undersøkelse mistenker jeg atypisk
pneumoni52. I mangel på serologiske prøver
eller røntgenapparat må jeg behandle på
mistanke. Jeg starter behandling med
erytromycin53. Formiddagens siste pasient er
rammet av en kraftig tonsillitt med
svelgvansker, og det er indikasjon for
behandling med penicillin.
Det serveres pasta og nybakte rundstykker til
middag. Etter maten spilles første semifinale i
sjakkturneringen. Nok en gang trekker jeg
svart. Kadetten jeg spiller mot åpner forsiktig.
Tross påbegynt Sjøkrigsskoleutdannelse
mangler han både offensiv og defensiv
strategi. Med litt tålmodighet vinner jeg en lett
seier etter å ha punktert kampen ved å sette
gaffel mellom hvit konge og dronning med en
springer.
Også i dag tar jeg en tur i treningsrommet.
Fredag til tross - den store helgefølelsen har
jeg ikke, men med sjokoladekjeks og film om
kvelden er jeg et stykke på vei.

49

spenningshodepine
medikament med kvalmestillende effekt
51
hoste med slim
52
lungebetennelse med mindre vanlige typer bakterier
53
antibiotikum
50

Selv med dagens oppsøkende legevirksomhet
blir det tid til en gjennomgang av fotografiene
jeg har tatt hittil. Jeg pusler også litt med
dagboka mi, og setter på en klesvask. Før
middag får jeg besøk på hospitalet av
gårsdagens kadett med tonsillitt. Tross
oppstartet behandling føler han seg verre. Han
har stigende feber og økende svelgvansker.
Etter undersøkelse beslutter jeg å øke
penicillindosen samt gi ibuprofen54 som
symptomlindrende behandling.
Om kvelden blir det en tid til et besøk i
treningsrommet. Jeg løfter vekter og svetter litt
på romaskinen. Mens jeg spiser kveldsmat i
mannskapsmessa, blir jeg oppsøkt av en
kadett som føler seg syk. Han har oppkast og
diaré, men er ellers afebril og i god
allmenntilstand. Etter undersøkelse legger jeg
ham inn på hospitalet til rehydrering og
observasjon. Jeg mistenker en sammenheng
mellom plagene og et haismørbrød han spiste
på Fernando de noronha.

4.7 Søndag 7. november – N 006º00’
V 028º30’ klokka 12.00
Vi har snart lagt én uke av hjemreisen bak oss.
I bestikklugaren viser ikke lenger det
elektroniske sjøkartet bare Atlanterhav. I nord
er Kapp Verde kommet til syne. Etter planen
skal vi seile like vest for øygruppen, og deretter
sette kursen mot Azorene. Kapteinen mener
denne ruta vil gi de beste vindene.
I dag sender jeg elektronisk post hjem via
satellitt. Hvis teknikken virker som den skal,
kan familien hjemme nå lese reisebrevene
mine til og med fredag 5. november. På
hospitalet behandler jeg en uheldig kadett for
en liten andregradsforbrenning på håndleddet.
De fleste ulykker skjer i hjemmet – i dette
tilfellet skjedde uhellet i byssa. Jeg dekker
54

medikament med smertestillende og febernedsettende
virkning
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skaden med sølvsulfadiazin55 og bandasje –
pasienten kommer nok fra det uten mén.
For å markere søndag og ukeslutt ser
dagsprogrammet litt annerledes ut enn det
pleier. Skipsledelsens møte utgår. I stedet
holder en kadett en kort gudstjeneste på
stordekk. Om ettermiddagen har kadettene
forberedt en times underholdning. Klassens
marinejeger prøver seg som ildsluker, og de
ulike kvarterene konkurrerer seg i mellom i en
gjettekonkurranse. Jeg spiller gitar til en sang
om toktet, og etterpå til Statsraadens versjon
av musikkprogrammet Bit for bit. Som vanlig
smaker det ekstra godt av middagsmaten på
søndag. Det serveres svinesteik med brun
saus, surkål og kokte poteter.
Ved solnedgang møter omtrent 50 kadetter på
dekk. Filmklubben, etter Paul Ottos hjemreise
består styret kun av undertegnede, viser
klassikeren Papillon. Filmen er basert på Henri
Charriéres berømte bok om livet som fange på
Frankrikes beryktede fengselsøy, Djeveløya.
Faktisk ligger øya nå bare 1400 nautiske mil
vest for oss. Regien er ved Franklin Schaffner,
og Steve McQueen og Dustin Hoffman spiller
hovedrollene. Det over 30 år gamle
mesterverket varer i nesten to og en halv time.
Således kan filmen være utfordrene nok for
utålmodige krigsmenn, men det virker som de
fleste kadettene liker filmen.
Kveldens dårlige nyhet er at den infiserte
visdomstannen, tross professor Fernando
Pintos råd om antibiotika og skylling med
hydrogenperoksyd, igjen ser ut til å plage
eieren. En retrospektiv vurdering av
behandlingen indikerer at skyllingen de tre
første dagene var mer effektiv enn den
ukelange antibiotikakuren. Jeg starter derfor
på ny opp med skylling, og krysser fingrene for
at tannen igjen vil bli bedre.
Jeg må forresten nevne at andre semifinale i
sjakkturneringen i dag ble vunnet av Hans
Jørgen Wiborg, og at det dermed er duket for
finalekamp mot Sjøkrigsskolens historiker.

4.8 Mandag 8. november – N 007º47’
V 027º52’ klokka 12.00
Andre uke av vår seilas over Atlanterhavet er i
gang. Det har ikke vært mye vind i seilene de
siste dagene, og med fire til fem knops fart er
tidsskjemaet i ferd med å sprekke. Derfor er
skipets maskiner startet opp i løpet av natten.
Vi gjør nå i overkant av ti knop på bekostning
55

antibakteriell krem til lokalbehandling av brannskader

av motorstøy og mer sjøgang uten seilene
oppe. Maskinistene har reparert en lekkasje i
air condition-systemet, og temperaturen under
le er nå på et behagelig nivå.
På hospitalet skyller jeg den infiserte
visdomstannen ren for puss, skifter bandasje
på andregradsforbrenningen og kontrollerer
kadetten under antibiotikabehandling for
tonsillitt. Pasienten som på lørdag ble innlagt
med oppkast og diaré, kan utskrives fra
hospitalet. Klokka 15.00 serveres det kaffe og
nybakte kaker på akterdekk. En stor fisk har
slitt kroken av det ene fiskesnøret. Det
spekuleres på om synderen er en hai. Mens vi
speider etter ryggfinner, letter en stor stim
flygefisk og suser forbi skipet like over
bølgene. Tidligere på dagen har kapteinen sett
en hval – vi er langt fra alene her ute på havet.
Etter middag svetter jeg på ergometersykkelen
og romaskinen i treningsrommet. Om kvelden
sitter jeg lenge nok på halvdekk til at nattsynet
åpenbarer en fantastisk stjernehimmel. Det
varme mørket står nok i skarp kontrast til
november hjemme i Norge. Ennå er vi langt
hjemmefra, men Kapp Verde ligger nå ikke
mer enn 240 sjømil nordøst for oss. Vi er snart
halvveis på vår ferd fra Natal til Azorene – jeg
gleder meg litt til å komme hjem.

4.9 Tirsdag 9. november – N 011º39’
V 026º58’ klokka 12.00
Klokka pinses én time fram natt til i dag. Det
kjennes derfor ut som veldig tidlig da det
banker på døra til lugaren min klokka 07.15.
En forpleiningsassistent har falt ned leideren
fra byssa til forre banjer. Heldigvis begrenser
skadene seg til et hudavskrap på foten. Såret
vaskes og bandasjeres, og jeg er ferdig til
frokost.
Etter maten skylles visdomstannen nok en
gang med hydrogenperoksyd. Jeg setter meg
deretter i sofaen på lugaren min med Ernest
Hemingways berømte bok The old man and
the sea. Jeg har lånt boka på originalspråket
fra Sjøkrigsskolens bibliotek. Jeg leste den for
første gang for mange år siden, men historien
virker mer levende nå enn den gang. I
mellomtiden har jeg jo også sett fiskere dra ut i
båtene sine fra Havanna, hørt lyden av
flygefisk suse lavt over bølgene og spist grillet
sverdfisk på Statsraadens dekk. Spesielt liker
jeg Hemingways beskrivelse av den gamle
mannens kjærlighet til nettopp havet.
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They spoke of her as a
constant or a place or even
an enemy. But the old man
always thought of her as
feminine and as something
that gave or withheld great
favours, and if she did wild
or wicked things it was
because she could not help
them. The moon affects her
as it does a woman, he
thought.
Før middag holder jeg undervisning for
sykepleierne. Jeg lærer dem bruken av Propac
– et overvåkningsapparat som måler
hjerterytme, puls, blodtrykk, oksygenmetning
og kroppstemperatur. Jeg viser dem også
skipets defibrillator, og vi diskuterer temaet
avansert hjerte- og lungeredning. Som de
fleste andre synes sykepleierne dessuten det
er veldig spennende å bli vist prosedyren og
utstyret for nødtracheostomi56.
Etter middag må to pasienter undersøkes på
hospitalet. Den første har symptomer og funn
forenlige med influensaliknende sykdom, og
innlegges hospitalet for symptomatisk
behandling. Den andre har kun milde
infeksjonssymptomer, og jeg kan tillate meg litt
is i magen.
Så er det duket for første finalerunde i
Statsraadens sjakkturnering. Jeg må
innrømme at jeg på forhånd er temmelig sikker
på å vinne. Hans Jørgen spiller hvit. I løpet av
åpningstrekkene får jeg et lite overtak – blant
annet mister hvit sin F-bonde etter rokade.
Hans Jørgens taktikk er tydeligvis å bytte
offiserer hver gang en truende situasjon
oppstår, og til slutt har vi kun to løpere og ett
tårn igjen hver. Det er da jeg gjør et tåpelig
feiltrekk – Hans Jørgen kan bytte hvit springer
mot svart tårn. Jeg prøver å spille for remis,
men innser snart at slaget er tapt. Hovmod står
for fall - første seier går til Wiborg.
Om kvelden ser jeg filmen THX 1138 sammen
med Andreas Julseth, en filminteressert kadett.
Vi slår oss ned i lugaren min med smågodt og
potetgull fra Slappen, skipets kiosk under aktre
banjer. Filmen er George Lucas’ regidebut fra
1971. Den er en uhyggelig fremtidsvisjon med
Robert Duvall i hovedrollen. Inspirasjon er
åpenbart hentet fra boka 1984 av George
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kirurgisk inngrep på halsen der man lager et hull inn til
luftrøret

Orwell. Opp til den berømte romanen når
filmen likevel ikke.
Etter at filmen er slutt går jeg kveldsvisitt på
hospitalet. Fra byssa på andre siden av
stordekket kommer en velkjent lukt, og ganske
riktig - kadettene på nattskiftet har funnet fram
vaffeljernet. Én time senere kan jeg legge meg
med magen full av syltetøy og nystekte vafler.

4.10 Onsdag 10. november – N
015º44’ V 026º39’ klokka 12.00
Dagen gryr 125 sjømil vest for Kapp Verde.
Soloppgangen maler hav og skyer i øst. Lyset
utenfor slipper inn gjennom luka i lugaren og
faller på ansiktet mitt. Det knirker lett rundt
meg, og skipet gynger forsiktig på sin ferd
nordover. Som så mange ganger tidligere
våkner jeg nettopp slik. Det finnes ingen bedre
måte å starte dagen på.
Kadetten med den infiserte visdomstannen
møter meg på hospitalet etter frokost. Ansiktet
hans har forandret seg siden sist jeg så ham.
Hans venstre kinn har hovnet opp, og fra sent i
natt har smertene vært sterkere enn noen
gang tidligere. Selv om jeg ikke forteller ham
det på kontoret, er det noe urovekkende ved
utviklingen. Vi har gjennomført den anbefalte
behandlingen til punkt og prikke - likevel har
han den siste tiden blitt verre fra dag til dag. Ti
dager over åpent hav gjenstår før vi kommer til
Azorene. Jeg låner Iridium-telefonen og ringer
Tannhelsetjenesten på Haakonsvern. Det er
åpenbart at tannlegen jeg snakker med ser
alvoret i situasjonen. Han ønsker å diskutere
problemstillingen med sin overordnete, og ber
meg ringe tilbake om noen timer.
Jeg trekker meg tilbake til lugaren med
Hemingway, men får ikke bekymringen helt ut
av hodet. Før jeg rekker å ringe tilbake blir jeg
selv oppringt av major Lüdeman, Forsvarets
overtannlege i Sør-Norge. Hjemme har både
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kommandør Sommerfelt-Pettersen, sjef for
Saniteten i Sjøforsvaret og Tannlegehøyskolen
i Oslo deltatt i diskusjonen. Konklusjonen
deres er at det er en reell fare for at
infeksjonen kan spre seg i munnhulens
slimhinner. I verste fall kan vanskelig
håndterbare komplikasjoner som utvikling av
en abscess57 oppstå. Jeg innkaller umiddelbart
militær og sivil skipssjef til et hastemøte i
kapteinens salong. Vi er alle enige om hva
som må gjøres. I løpet av formiddagen legger
Statsraaden kursen rett østover – pasienten
skal settes i land på Kapp Verde for deretter å
reise hjem til Norge og tannlegebehandling.

4.11 Torsdag 11. november – N
018º47’ V 024º58’ klokka 12.00

Naturlig nok byr verken forkjølelsessymptomer
eller sårskift på de helt store utfordringene
sammenliknet med dagens odontologiske
problemstilling. Imidlertid kan nok en diagnose
journalføres på hospitalet i løpet av
formiddagen. En kadett har utviklet en klinisk
sikker pilonidalsinus58. Sykdommen har
gjennom historien vist en spesiell forkjærlighet
for krigsmenn – den var blant annet en viktig
årsak til hospitalisering av soldater under
andre verdenskrig. Jeg igangsetter konservativ
behandling med hårfjerning og god
lokalhygiene.

Det er engelsktalende dag på skipet. Som et
ledd i undervisningen av kadettene må all
kommunikasjon i dag foregå på engelsk. Jeg
erklærer hospitalet norsktalende provins, men
er ellers tro mot den stående ordren.

Det serveres pasta og nybakt loff til middag og
frukt og sjokoladekake til dessert. Matinntaket
vektlegger bokstavelig talt nødvendigheten av
regelmessig bruk av treningsrommet. Det er
likevel noe med matlyst og sjøluft, for etter
treningen blir det kveldsmat til filmen i
mannskapsmessa. I løpet av kvelden tar jeg
også en telefon til mor og far. Jeg regner med
at de i løpet av morgendagen vil lese om
skipets kursendring på Sjøforsvarets
hjemmeside, og jeg ønsker selv å fortelle dem
om den medisinske problemstillingen som
ligger til grunn. Alt står bra til med familien. Far
forteller entusiastisk at Egil Drillo Olsen blir
trener for Fredrikstad fotballklubb kommende
sesong. Mor trives på kongress i Firenze.
Klokka er blitt 23.30. Mørket har senket seg,
men gjennom duskregnet ser vi nå lys fra land.
En losbåt er på vei ut til oss. Kadetten tar et
tappert farvel med skip og mannskap. Med et
fast håndtrykk ønsker jeg ham til lykke på
reisen hjemover. Han klatrer ned leideren til
losbåten. Statsraaden snur og setter kursen
vestover. Utenfor Kapp Verde-øyene venter
storhavet på oss. Siste del av etappen fra
Brasil til Azorene kan begynne.
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pussbyll
lite hulrom i huden fylt med hår, og ofte med samtidig
infeksjon

Det skjer ikke mye på hospitalet i dag. De få
problemstillingene som dukker opp blir derfor
ønsket velkommen med undersøkelse og
behandling etter alle kunstens regler. Et sår
blir vasket og bandasjert til plastikk-kirurgisk
gullmedalje, mens neste pasient er faretruende
nær en overdose av informasjon om
medikamentell behandling av acne vulgaris59.
Ved morgenvisitten ser for øvrig hospitalets to
innlagte pasienter begge ut til å komme seg.

Før middag samles alt mannskap på stordekk.
Kadettene har nå valgt sin egen stab, og den
nye organisasjonen skal nå offentliggjøres. Fra
Azorene til Bergen skal kadettene selv lede
skipet, mens vi i den nåværende staben skal
fungere som veiledere. Stillingen som
skipslege er den eneste som ikke overtas av
en kadett, men jeg får nå min egen
sykepleierutdannete sanitetsoffiser.
Marinejegeren Torstein Heimdal blir
kadettenes skipssjef. I tillegg stiller elevene nå
med blant annet navigasjonsoffiser,
førstemaskinist, sambandsoffiser, stuert og
velferdsoffiser.
Jeg føler meg uvanlig trøtt etter middag, og
ender opp med å sove en alt for lang
middagslur på sofaen i lugaren. Stort mer skjer
det ikke i løpet av kvelden, men jeg bruker de
første timene av natta på å ligge våken og
angre på min ustrategiske tukling med
døgnrytmen.

4.12 Fredag 12. november – N
021º28’ V 025º10’ klokka 12.00
Prisen jeg må betale for min søvnløse start på
natta er å forsove meg til frokost. Jeg sniker til
meg et eple fra offisersmessa, men blir likevel
gående sulten til lunsjen settes fram klokka
11.30. Da har jeg i mellomtiden studert et
tilfelle av eksem på hospitalet og lest siste del
av The old man and the sea. I tillegg har jeg
vært med på en øvelse i evakuering fra riggen.
Jeg kan underskrive på at det ikke er lett å få
en bevisstløs pasient trygt ned fra første
saling. For noen år siden fikk faktisk en
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medseiler et epileptisk anfall der oppe. Den
gangen endte det heldigvis bra. Vi får også vår
mann ned igjen, men ikke uten skrubbsår og
smerter etter stramme seler og nakkekrage.
Det skjer ikke så mye mer i løpet av
formiddagen. På lugaren finner jeg fram
dagboka fra min reise gjennom Amerika i
2002. Det gjenstår fremdeles ett kapittel før
historien er komplett, men kanskje jeg rekker å
skrive boka ferdig i løpet av seilasen.
På vei ned i treningsrommet etter middag
begynner plutselig dagens pasienter å melde
seg. Luftveisinfeksjoner er på moten for
øyeblikket. En av kadettene har symptomer på
bronkitt. Han er afebril og i god
allmenntilstand, og trenger kun symptomatisk
behandling for sin tørrhoste. En kadett som
nylig har hatt influensaliknende symptomer, er
derimot i langt dårligere form. Også han har
hoste, men denne er med ekspektorat60.
Respirasjonen er ellers uanstrengt. Pulsen
hans er 99 og regelmessig, mens
temperaturen har steget til 39 °C. CRP61 har
steget moderat til 50 mg/l. Forverringen har
kommet raskt, og altså etter en forutgående
virusinfeksjon. Jeg mistenker en bakteriell
bronkitt eller pneumoni, og i mangel på
ytterligere supplerende undersøkelser starter
jeg antibiotikabehandling på mistanke.
Jeg kommer meg omsider ned i
treningsrommet og blir der halvannen time.
Som så mange ganger tidligere avslutter jeg
kvelden med nattmat i mannskapsmessa, en
tur i bestikklugaren for å se på kartet og noen
ord i dagboka. Jeg holder nesten på å glemme
at det har blitt helg.

4.13 Lørdag 13. november – N
024º45’ V 025º07’ klokka 12.00
At det er mer sjøgang i dag enn noen gang
tidligere på toktet, merkes godt. Køya får meg
nesten opp om morgenen på egen hånd. Jeg
må holde meg godt fast mens jeg dusjer, og ut
raser tannbørsten og barberskummet da jeg
åpner toalettskapet. Fra frokostbordet i
mannskapsmessa skifter utsikten gjennom
lukene stadig mellom blågrønt hav under oss
og grå himmel over oss. Ingen velger ståplass
på toalettet...
Etter maten går jeg opp på halvdekk for å møte
naturkreftene ansikt til ansikt. En frisk bris fra
nordøst skummer toppene av tre til fire meter
60
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slim
C-reaktivt protein – stiger ved betennelsestilstander

høye bølger. For første gang på flere måneder
er det kjølig å stå utendørs i kort skjorte og
bukse. I dag ser alle nødvendigheten av å
sjøsikre løse gjenstander på skipet. På
hospitalet har diverse bøker og
bandasjemateriell havnet på dørken i løpet av
natta. De plasseres nå trygt i skuffer og hyller.
Ved morgenvisitten er pasienten med mistenkt
bronkitt eller pneumoni afebril. Det er ellers lite
pasientarbeid i dag. Jeg følger i stedet spent
med på havfiske fra akterdekk. Et nett fylt med
kjøtt henger i et tau etter skipet. Håpet er at
lukten skal lokke til seg hai. Det blir med håpet,
men førstestyrmannen fanger en flott sverdfisk.
Resten av formiddagen skriver jeg i
dagbøkene mine med datamaskinen trygt
plassert på skliduk. Det er ikke vanskelig å
finne inspirasjon i alt som skjer på skipet.
For å markere at det er lørdagskveld, inviterer
Filmklubben etter middag til samling i forre
banjer. Klubben har blitt svært populær om
bord, og daglig får jeg spørsmål om filmvalg og
tidspunkt for neste visning. På programmet i
kveld står den tyske filmen Das Experiment,
basert på en roman av Mario Giordano. Et
forskerteam deler 20 frivillige i voktere og
fanger i simulert straffeanstalt. Med klar
referanse til grusomhetene i tyske
konsentrasjonsleire under andre verdenskrig
utforsker filmen mekanismene bak
maktmisbruk og tortur. Det er et evig
dagsaktuelt tema - ikke minst med tanke på de
siste års amerikanske overgrep mot
krigsfanger i Irak og Afghanistan. Das
Experiment er derfor en viktig tankevekker for
kommende norske offiserer – noe
tilbakemeldingene etter filmen bekrefter.
Om kvelden melder en kadett seg med
impetigo, en annen med ønske om hostesaft.
Hos pasienten med bakteriell bronkitt eller
pneumoni mistenker jeg en komponent av
astma bronkiale. Jeg innvier
forstøverapparatet62 jeg kjøpte i sommer, og
gir pasienten behandling med salbutamol63. I
tillegg starter jeg tablettbehandling med
prednisolon64. Det går ikke lang tid før han
føler seg bedre.
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apparat som forstøver medikamenter i væskeform slik at
de kan inhaleres
63
astmamedikament
64
medikament med betennelses- og immunhemmende
effekt
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4.14 Søndag 14. november – N
027º30’ V 025º42’ klokka 12.00
Andre uke av etappen over Atlanterhavet går
mot slutten. For alle om bord er dagene nå
relativt rutinepregete. Det navigeres i
bestikklugaren og oljes i maskinrommet, over
le trimmes seilene og tømreren pusser på
stadig nye vedlikeholdsprosjekter på dekk.
Skipslegen holder mer eller mindre alvorlige
sykdommer i sjakk på hospitalet.

dørken. Etter lunsj arrangerer Kristelig
offisersforening gudstjeneste i kapteinens
salong. På hospitalet klør jeg meg i hodet over
et utslett i en axille65. Til den dermatologisk
skolerte leser kan jeg fortelle at det dreier seg
om et makulopapuløst erytem med tallrike
pustler. Utslettet gir ingen lokale symptomer.
Jeg klarer ikke stille en sikker diagnose, men
etter litteraturgjennomgang mistenker jeg helst
en overfladisk soppinfeksjon. Jeg starter
lokalbehandling med terbinafin66, og ber
kadetten møte til kontroll om tre dager.
Etter middag har blått kvarter forberedt
underholdning og alt mannskap som ikke er på
vakt samles i aktre banjer. Forestillingen varer i
godt over én time. Innslagene er av varierende
kvalitet, men noen er riktig morsomme. Blant
annet gjør en av kadettene en glimrende
parodi på overstyrmann David Seidel, med lett
gjenkjennelig fascialisparese67 og engelsk
aksent inkludert i karikaturen.
Om kvelden rekker jeg både en tur i
treningsrommet og en film i
undervisningsrommet. Jeg ser også på to
pasienter med relativt identiske sykehistorier
og funn. Diagnosene blir de samme – det
dreier seg om to virale luftveisinfeksjoner, men
så er jo også slike som tidligere nevnt på
moten for øyeblikket.

4.15 Mandag 15. november – N
030º18’ V 025º46’ klokka 12.00

Det er fortsatt stor sjøgang og gode vinder.
Setter man sjøbein på dekk, får man virkelig
følelsen av å seile over storhavet. I disse dager
er ikke sjøfugl rundt skipet et uvanlig syn. Jeg
lurer på om de kommer fra Azorene, Kapp
Verde, Madeira eller Afrikas nordvestkyst – de
har uansett lagt en godt stykke bak seg for å
komme ut hit. Fuglene er forresten ikke eneste
livstegn på havet i dag. I ellevetiden passerer
en havseiler oss på vei sørover. Styrmannen
får radiokontakt med den omtrent 50 fot store
båten. Han kan fortelle at mannskapet er
franskmenn på vei over Atlanteren fra Kapp
Verde.
Selv om det er søndag, holdes ikke hviledagen
helt hellig. Denne morgenen er det hovis –
altså rengjøring av skipet. Jeg skifter tøy på
sykekøyene og pusser messingbeslag på
kontoret. Sykepleier Elin Kvinge tar seg av

Denne formiddagen ringer en tannlege fra
Haakonsvern skipet for å snakke med meg.
Over satellittforbindelsen kan han fortelle at
den hjemsendte kadettens visdomstann er
trukket uten komplikasjoner. Alt står bra til med
pasienten - trolig kan han i slutten av uka reise
til Azorene for å mønstre på skipet igjen.
På hospitalet møter kadetten under behandling
for mistenkt bakteriell luftveisinfeksjon og
astma bronkiale til kontroll. Etter noen dagers
behandling føler han seg nå mye bedre.
Utover lett hostetendens er klinisk
undersøkelse normal, og CRP har sunket til 25
mg/l. Pasienten er altså i bedring både klinisk
og biokjemisk.
Det går dessverre ikke rett vei med alle om
bord. En kadett har de siste dagene hatt
oppkast etter matinntak. Heldigvis provoserer
ikke væske fram det samme problemet.
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Sykehistorien bærer ellers preg av flere uker
med lite søvn og stort arbeidspress. Utover en
noe nedsatt allmenntilstand er klinisk
undersøkelse normal. Jeg mistenker en
sammenheng med langvarig stress – kadetten
innlegges hospitalet for observasjon og hvile.

Mandag slutter ikke nevneverdig forskjellig fra
mang en annen kveld om bord - det blir en tur i
treningsrommet og kveldsmat i
mannskapsmessa. Vi har startet på tredje uke
av seilasen tilbake over Atlanterhavet.

Klokka 19.00 arrangeres ukas øvelse. Den
starter med et brannutbrudd i maskinrommet.
Sanitetslaget samles på stordekk og behandler
en femurfraktur68 og to røykskader.
Røykdykkere og slangelag til tross - brannen
lar seg ikke kontrollere. Kapteinen gir ordre om
evakuering av skipet. Leideren ned til forre
banjer simulerer evakueringsveien. Vi får med
oss både pasienter og medisinsk utstyr ned i
de fiktive flåtene – sanitetslaget består
øvelsen.

4.16 Tirsdag 16. november – N
033º00’ V 025º41’ klokka 12.00
På hospitalet møter to nye kadetter med
symptomer på øvre viral luftveisinfeksjon. Jeg
diagnostiserer seilasens andre tilfelle av
pilonidalsinus. Kadetten med oppkast etter
matinntak har stort sett sovet siden
innleggelse. Min mistanke om en sammenheng
med langvarig stress synes å stemme – etter
hvile i rolige omgivelser på hospitalet er
symptomene nå i bedring.
Vi er på vei mot hjemligere breddegrader, og
tropisk klima er et tilsynelatende tilbakelagt
kapittel. Temperaturen over le tilsvarer en
norsk sommerdag. Verden er pyntet med hvite
skyer på en ellers blå himmel. Vinden har tatt
et godt tak i seilene, og Statsraaden gjør over
åtte knop nordover. For første gang på toktet
tar jeg på ullgenseren.
Etter lunsj klatrer Roar og jeg ut på
klyverbommen.
Det er en fantastisk følelse å sitte på skipets
spydspiss mens det skummer rundt baugen og
bølgene hever og senker oss flere meter. Etter
en stund ser vi noe i vannet en halv sjømil
nordøst for oss. Det hvite objektet likner en
bøye, men det virker samtidig litt merkelig med
en bøye så langt til havs. Snart ser utkikken på
bakken det samme som oss. Han varsler
rormann om objekt på styrbord side med ett
slag i skipsklokka. På akterdekk finner noen
fram en kikkert - bøyen viser seg å være
baugen på et skip!

Dagens irritasjonsmoment er en kadett som
har klaget på gårsdagens ventetid på
undersøkelse for problemstillingen forkjølelse.
Kadetten oppsøkte meg i treningsrommet. Jeg
hadde akkurat satt meg på ergometersykkelen,
og så ingen medisinsk grunn til å avbryte
treningsøkten for noe de færreste ville oppsøkt
lege for på land. Jeg ba ham derfor møte meg
på hospitalet senere på kvelden. Det var
tydeligvis ikke godt nok. Selv om jeg ikke sier
det høyt, tenker jeg i mitt stille sinn at dette
ikke kan kalles annet enn sutring.
68

brudd i lårbeinet

I all hast gir vi opp seilene, og en gummibåt
settes på vannet. Alle samler seg på
akterskipet, og venter i spenning mens de to i
båten utforsker skipsvraket. Baugen tilhører en
åpen båt på omtrent 30 fot. Det finnes ingen
spor etter mennesker om bord. Det er ikke mer
vi kan gjøre. Hendelsen loggføres, og vi setter
seil videre nordover. Mange med meg lurer
nok på hvilken skjebne mannskapet på den
havarerte båten har lidd.
Før middag holder jeg undervisning for de fire
sykepleierne. Det blir først en teoretisk og
deretter en praktisk gjennomgang av avansert
hjerte-lungeredning. Med en frivillig kadett som
pasient får sykepleierne prøve seg på
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innleggelse av veneflon, ventilering med bag
og oppkobling av defibrillator.
Denne kvelden er det duket for andre
finalerunde i Statsraadens sjakkturnering.
Denne gangen er det jeg som spiller hvit. Som
i første runde er Hans Jørgens taktikk å bytte
offiserer hver gang en truende situasjon
oppstår. Denne gangen sørger jeg imidlertid så
ofte som mulig for at et bytte medfører en liten
fordel for meg – for eksempel bedre posisjon
eller tap av en svart bonde. Runden blir en
tålmodighetsprøve – Hans Jørgen spiller
forsiktig og bruker lang tid på hvert trekk. Min
taktikk betaler seg likevel i lengden. Med kun
to offiserer hver igjen på brettet har jeg et
overtak på fire bønder. Nå tar det ikke lang tid
før svart gir opp. Etter to av tre finalerunder er
stillingen uavgjort.

4.17 Onsdag 17. november – N
035º32’ V 025º46’ klokka 12.00
Pasienten med oppkast etter matinntak
utskrives etter to dagers hvile på hospitalet.
Dagen i dag er ellers en av de ytterst få der
ingen pasienter oppsøker skipslegen. Ute
lokker sol og sommertemperatur, frisk bris og
nykokt kaffe – det er ingen grunn til å tvinne
tommeltotter under le. På akterdekket er
tømreren i full sving med vedlikeholdsarbeid.
Jeg tar jobb som tømrerassistent og bruker
resten av formiddagen på å pusse gammel
lakk av huset til et dekkskompass. Jimi Hendrix
sørger for musikk til arbeidet.
Før middag arrangerer sanitetslaget nok en
øvelse i evakuering fra riggen. Med nye seler
og tau forbedrer vi evakueringstiden fra første
saling fra over tjue til under ti minutter. Vel
nede simulerer pasienten hjertestans, og
sykepleierne må gi avansert hjertelungeredning på dekk.
Etter middag tar jeg toktets 17. tur i
treningsrommet. Det vet jeg fordi alle økter
loggføres i Sjøkrigsskolens treningsdagbok.
Det finnes kadetter som har drevet fysisk
fostring nesten hver dag på toktet, men også
de som aldri har satt sine bein i en joggesko
om bord. Det ville vært et interessant
forskningsprosjekt å se hva slike lange seilaser
gjør med kondisjon og kroppsvekt. For mitt
vedkommende er målet status quo.
Jeg tar som vanlig en tur i bestikklugaren før
leggetid. Jeg liker å stå der oppe i det røde
nattlyset og studere radarskjerm, kart og
posisjon sammen med styrmann og
navigatører. Like nordøst for oss på kartet

ligger nå Santa Maria, en av øyene på
Azorene. Fremdeles er horisonten kun en svart
skygge mellom hav og stjernehimmel, men
styrmannen ber meg gi nattsynet en sjanse.
Og ganske riktig – etter fem minutter i mørket
skimter jeg et svakt lys i nordøst. Etter nesten
tre uker over Atlanterhavet er Azorene i siktet!

4.18 Torsdag 18. november – N
037º44’ V 025º38’ klokka 12.00
Skipet har i løpet av natta ankret opp utenfor
øya San Miguel. Jeg våkner til utsikt mot Ponta
Delgada, hovedstaden på Azorene. Bak den
lille kystbyen bølger landskapet seg innover
øya, og danner åser og små fjellformasjoner.
Det meste av landet er dyrket mark – helt til
topps på de små fjelltoppene deler steingjerder
terrenget opp i grønne jordlapper.
På hospitalet er det en jevn strøm av
pasienter. Både mannskap og skipslege
ønsker å være à jour før skipet går til kai i
morgen tidlig. Det er for det meste snakk om
trivielle problemstillinger, men én sykehistorie
skiller seg fra de andre. Den 5. november
startet jeg antibiotikabehandling av en mistenkt
atypisk pneumoni. Pasienten responderte godt
på behandlingen, men har ennå lett hoste. Det
spesielle er likevel at han ved klinisk
undersøkelse fortsatt har obstruktive
fremmedlyder69 over lungeflatene på høyre
side. Et ensidig funn passer dårlig med astma
bronkiale, en vanlig årsak til bilaterale70
obstruktive fremmedlyder. Det virker snarere
som infeksjonen selv har påført høyre
bronkialtre71 forandringer. Det er nok ikke alle
skipsleger som er så heldige at de kan ringe
hjem til sin egen far og diskutere en så
akademisk utfordrende sykehistorie, men
opphavet er langt fra noe uskrevet blad blant
norske pulmologer72. Far og jeg er enige om at
en følgetilstand etter en atypisk pneumoni er
den mest sannsynlige forklaringen. I morgen vil
jeg forsøke å få tatt et røntgen thorax73 av
pasienten i Ponta Delgada. Trolig blir
behandlingen av pasienten en prednisolon-kur.
Som vanlig er det storrengjøring av skipet før
vi går til kai. Jeg pusser messing på stordekk –
det er nok messing på skuta til å sette tretti
kadetter i arbeid. I ettermiddagssola blinker og
skinner skuta som et hundre meter langt
ørretsluk.
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I kveld avgjøres Statsraadens sjakkturnering
med tredje og siste finalerunde. Ved brettet
sitter Hans Jørgen og jeg i dyp konsentrasjon.
Jeg spiller svart. Planen er å overraske Hans
Jørgen med offensivt spill. Jeg venter til hvit
har spilt rokade - E1 til G1. Deretter starter jeg
et angrep på kongens beskyttende bønder.
Jeg ofrer en springer, men tvinger samtidig
Hans Jørgen til å spille ut en av bøndene - G2
til F3. Jeg er nå materielt sett underlegen, men
har langt bedre posisjon. Jeg starter et kraftig
angrep mot hvit konge som nå står relativt
ubeskyttet. Etter to timer krones taktikken med
seier – hvit gir opp, og jeg vinner Statsraadens
sjakkturnering!
Om kvelden er det premieutdeling i forre
banjer. Vitalij Timosenko overrekker en
krystallpokal fra Sjøkrigsskolen. Jeg holder en
kort og uhøytidelig takketale. Resten av
kvelden tilbringer jeg med gitarene mine på
stordekk. Etter investering i klassisk gitar i
Natal kan jeg nå velge mellom stål- og
nylonstrenger. Førstemaskinisten holder meg
med selskap. Han spiller også gitar, og dermed
kan vi improvisere sammen over kjente
melodier.

4.19 Fredag 19. november –
ankomst Azorene
Skipet legger til kai presis klokka 10.00. Etter
norske forhold er det en perfekt morgen. I frisk
bris og med litt over tjue grader i skyggen
passer de norske sommeruniformene våre
perfekt. For tiden sliter man visstnok med store
snøfall, minusgrader og mørketid hjemme i
Norge...
Jeg ytrer ønsket om røntgen thorax så snart
jeg treffer skipets agent. I tillegg trenger en
kadett tannlegebehandling. Midt under
gårsdagens sjakkfinale brakk han løs et stort
stykke av en jeksel. Tannfragmentet virket å
være gjennomhullet av karies. Agenten er en
effektiv mann – etter femten minutter sitter
lungepasient og undertegnede i bilen hans på
vei til en privat røntgenklinikk. Kadetten med
den skadete tannen får tannlegetime samme
ettermiddag.

Vi blir tatt vel imot på Clínica do Bom Jesus.
Ikke lenge etter henger to røntgenbilder til
demonstrasjon på lystavlen. De blir vurdert av
doctor Acácio Cordeiro, especialista de
radiologia. Etter å ha studert bildene gjennom
tykke hornbriller, erklærer den gamle legen
dem som normale. Selv er jeg sikker på at
bildene viser et lite væskespeil i spalten
mellom høyre lunges overlapp og midtlapp –
en av oss trenger nye briller... Det viktigste er
vi likevel enige om – røntgenbildene viser
ingen alvorlig patologi.
Mobiltelefonen min ringer i det vi er på vei ut
fra klinikken. Det har skjedd en ulykke om
bord. Et ublidt møte med en løs hylle har påført
en fra det sivile mannskapet et slag mot
mandibula74. Etter ti minutter er jeg tilbake på
skipet. Undersøkelsen viser at alle tenner er
intakte. Jeg har heller ingen mistanke om
fraktur av kjeven. Skaden begrenser seg til et
lite kutt i munnslimhinnen som ikke trenger
behandling utover desinfiserende vask.
I løpet av formiddagen kommer også nyheter
om den hjemsendte kadetten med infisert
visdomstann. Forventninger om snarlig bedring
til tross - han er fremdeles langt fra symptomfri.
Verken Tannhelsetjenesten på Haakonsvern
eller han selv ønsker ham tilbake på skipet.
Dermed blir det først gjensyn med kadetten på
Sjøkrigsskolen i desember.
Etter lunsj om bord tar jeg en gåtur gjennom
sentrum av Ponta Delgada sammen med Jan
Tore, Sjøkrigsskolens statsviter. Med sine
60 000 innbyggere er Azorenes hovedstad på
størrelse med Fredrikstad. Et gammel fort har
byene også til felles. Selv om vi nå befinner
oss i Europa, setter bygninger i kolonistil et
latinamerikansk preg på sentrum. Vi trasker
gjennom brosteinsbelagte gater, forbi katolske
kirker og et torg der tre gotiske buer
symboliserer Ponta Delgadas byporter. Vi
ender til slutt opp på en kafé i en trang
bakgate. Jeg unner meg en dobbel espresso
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og et kakestykke. Det er mye pent å si om
byssa på Statsraad Lehmkuhl, men kaffe som
dette serveres ikke om bord.
Vi rekker tilbake til middag på skipet. Deretter
skifter vi fra sivile antrekk til sommeruniformer,
og stiller opp på kaia. Presis klokka 17.15 er
det flagg- og kommandoskifte. Orlogskaptein
Petter William Andersen overtar som militær
sjef etter Stein Forsdahl. Det er en tidligere
skipssjef fra Kystvakten og Sjøforsvarets
fregatter som nå tar roret etter ubåtkaptein
emeritus Forsdahl. Denne gangen går for øvrig
ingen kadetter i bakken under seremonien...
Om kvelden inviterer Statsraad Lehmkuhl til sitt
tradisjonsrike cocktailselskap. Blant gjestene
er den norske konsulen, samt høyere offiserer
fra den portugisiske fregatten som ligger til kai
like ved. Festlighetene har knapt startet før jeg
får beskjed om at en kadett ligger syk på
hospitalet. Han har nedsatt allmenntilstand, og
kroppstemperaturen har steget til 39 °C. I
ansiktet og på overkroppen har han et
sammenhengende erytem. Rundt munnen er
han imidlertid blek, mens tungen har overflate
som et bringebær. Ved inspeksjon av halsen
gjøres funn forenelige med tonsillitt.
Sykdomsbildet likner scarlatina75 - en sykdom
jeg tidligere har sett i distriktsturnus på Smøla.
Mistanken er sterk nok til å starte behandling
med penicillin. Siden sykdommen er smittsom,
må pasienten dessuten isoleres på hospitalet.
Jeg krysser fingrene for at utbruddet er et
enkelttilfelle.
Arbeidet som skipslege og høy sigarføring lar
seg ikke alltid kombinere - jeg velger å ta en
tidlig kveld, og sparer heller kreftene til i
morgen.

4.20 Lørdag 20. november
Hospitalet åpner dørene etter frokost. Det
mangler ikke på pasienter. Ved morgenvisitten
føler kadetten med mistenkt skarlagensfeber
seg litt bedre. Han har fremdeles det
karakteristiske utslettet i ansiktet, men feberen
har gått ned.
For første gang på toktet kan diagnosen
ruptura membrana tympani76 journalføres. Det
er en av byens aggressive dørvakter som må
ta skylden for skaden - et kraftig slag mot øret
til en kadett revnet den tynne hinnen. Jostein,
en god kamerat og kollega hjemme i Norge,
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skarlagensfeber - infeksjonssykdom forårsaket av
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hull på trommehinnen

har erfaring fra øre-nese-halsavdelingen i
Stavanger. Han gir nyttige råd over telefonen,
og jeg kan sørge for at kadetten vil få riktig
oppfølging etter hjemkomsten i desember.
Jeg stenger hospitalet etter lunsj. Deretter tar
Hans Jørgen og jeg en tur til sentrum. Vi
stikker innom et par butikker, men ender snart
opp på en fortauskafé. På menyen står pizza
og lokalt øl, samt en dobbel espresso og en
liten kake til dessert. Vi rekker også en tur
innom Centro Atlantico, byens største
kjøpesenter. Blant mange urbane tilbud er
Internettkafeen høydepunktet – for første gang
på tre uker kan jeg lese brev og nyheter
hjemmefra.
Om kvelden inviterer skipper Marcus Seidel
militær stab og sivilt mannskap med på
restaurant. Senere går jeg på nattkino
sammen med fire kadetter. Vi ser Homem em
Fúria, eller Man on fire, som er filmens
originaltittel. Oscar-vinner Denzel Washington
spiller hovedrollen som livvakt for en skolejente
i Mexico City - rutinerte Tony Scott står for
regien. En overraskende vending halvveis ut i
filmen veier opp for den middelmådige
åpningen – terningkastet havner til slutt et sted
mellom fire og fem.
Vi går hele den lange veien tilbake til skipet.
Søndag er allerede noen timer gammel, og
gatene er tomme. Det er neste fem uker til
julaften, men julegatene er tent allerede. Det
har nettopp falt regn, og lysene speiler seg i
våt brostein. Vi er snart framme ved skipet da
himmelen åpner seg på ny. Kvelden avsluttes
med en forfriskende løpetur gjennom
regnskyllet.

4.21 Søndag 21. november
Tenker jeg tilbake på søndag 10. oktober, blir
dagen i dag nesten et déjà vu. Som den gang
ligger alt også denne søndagen til rette for en
perfekt avslutning på uka. Planen er å utforske
San Miguel i leiebil sammen med noen av
kadettene. Allerede klokka 04.30 tyder ting på
at dagen ikke vil bli som planlagt.
Jeg blir vekket av at vaktsjef banker på
lugardøra min. To kadetter er slått ned av en
dørvakt utenfor et diskotek – den ene med et
blodig møte med asfalten som resultat. Begge
er nå kjørt til Hospitalo do Divino Espírito
Santo i ambulanse. På skipet er stemningen
oppjaget og amper. En gjeng kadetter har
samlet seg på stordekk. Det svirrer i rykter og
forslag på mer eller mindre dårlige løsninger...
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Jeg ringer sykehusets vakthavende kirurg for å
få korrekte medisinske opplysninger. For den
hardest skadete kadetten dreier det seg om
commotio cerebri77. Et stort kutt i bakhodet er
suturert78 med syv sting. Det er ingen tegn til
alvorlige komplikasjoner. Begge kadettene
forblir innlagte til observasjon resten av natta –
de er i trygge hender. Jeg kan gå tilbake til
lugaren og legge meg igjen. Jeg trenger all
søvn jeg kan få før dagen som venter...
Klokka 11.00 kommer de to kadettene tilbake
til skipet. Begge blir grundig undersøkt på
kontoret. Den heldigste av dem har sluppet
unna med et hovent kinn og noen hudavskrap.
Pasienten med commotio cerebri innlegges for
hvile og videre observasjon på hospitalet.
Før lunsj dukker toktets første tilfelle av
infeksiøs konjunktivitt79 opp på hospitalet, og
lokalbehandling med kloramfenikol80
igangsettes. Dagens store utfordring blir likevel
pasienten under behandling for mistenkt
scarlatina. Han er afebril, og utslettet er på
retur – utover dette har han ikke blitt bedre.
Hosten hans er økende og med ekspektorat.
Jeg undersøker på ny pasienten på kontoret,
og gjør et urovekkende funn. Over basale81
deler av høyre lunge er det nedsatt
respirasjonslyd. I tillegg viser
oksygenmetningen lavere verdier enn tidligere.
Jeg bestemmer meg for å ta med meg
pasienten til sykehuset. Håpet er at vi der raskt
kan få tatt røntgenbilder og blodprøver av ham.
Vi kjøres til Hospitalo do Divino Espírito Santo i
en av skipets leiebiler. I full uniform og med
internasjonalt identifikasjonsbevis fra The
Norwegian medical association, får jeg det
som jeg vil. Det tar ikke langt tid før vi sitter på
kontoret til indremedisiner Luis Gonzaga
Sousa. Min portugisiske kollega rekvirerer
orienterende blodprøver og røntgen thorax.
Bildene viser et stort infiltrat82 i basale deler av
høyre lunge – kadetten har en høyresidig
pneumoni.
Jeg har en sikker diagnose, men hva gjør jeg
nå med pasienten? Han skal selvfølgelig ha
antibiotikabehandling, men er han ikke egentlig
for syk til å bli med skipet videre? Siden
beslutningen vil få store konsekvenser for
kadetten, ringer jeg for andre gang denne uka
hjem til opphavet for å diskutere en
lungesykdom. Etter samtale med far gir jeg min
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anbefaling til kadetten og militær skipssjef –
pasienten bør reise hjem til Bergen.
Jeg starter behandling med doxycyclin83 og
skriver henvisning til medisinsk oppfølging
hjemme i Bergen. Ikke før er jeg ferdig med
papirarbeidet, så melder en pasient seg med
symptomer og funn på influensaliknende
sykdom. Først klokka 01.30 er jeg i seng. En
av toktets mest slitsomme arbeidsdager er
endelig over. Det er en mager trøst at det har
regnet fra morgen til kveld.

4.22 Mandag 22. november – avgang
Azorene – N 037º41’ V 025º34’
klokka 12.00
Hjemme har far fått fullmakt til å skrive under i
mitt navn, og i dag signerer han
arbeidskontrakt med Tønsberg sykehus. Etter
at året i Sjøforsvaret er omme, blir jeg
assistentlege på øyeavdelingen i Norges
eldste by. Ansettelsen markeres med
diagnostikk og behandling av toktets andre
tilfelle av infeksiøs konjunktivitt. Selv på
Statsraad Lehmkuhl finnes det
pasientgrunnlag for en vordende øyelege.
I dag kan enda en ny diagnose journalføres.
En kadett møter på hospitalet med et
velavgrenset, bølgete erytem flere steder på
kroppen. Han største bekymring er at utslettet
klør intenst. Sykehistorie og funn er klassiske –
pasienten har urticaria84. Anamnesen gir ingen
sikker forklaring på utløsende årsak. Jeg
informerer pasienten grundig om sykdommen,
og velger samtidig å behandle ham med
cetirizin85 resten av toktet.
Losen er forsinket, og planlagt avgang klokka
10.00 utsettes til 10.30. Vi forlater Azorene
under en regntung himmel. Etter lunsj trekker
jeg meg tilbake til lugaren for å bøte på
helgens opparbeidete søvnunderskudd. Da jeg
våkner to timer senere, er det ikke lenger grått
og surt utenfor. Himmelen er blå, og ingen
skyer skygger for ettermiddagssola. Vi seiler
østover. Noen sjømil nord for oss bryter
bølgene mot San Miguel. Sørøstsiden av øya
er et grønt platå som brått slutter der bratte
fjellsider stuper flere hundre meter ned mot
Atlanterhavet. Enkelte steder klamrer små
landsbyer seg fast i fjellsiden. Jeg drømmer
allerede om en gang å reise tilbake hit – uten
ansvar for 150 manns skrantende helse.
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elveblest – kløende utslett med mange ulike utløsende
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medikament med antiallergisk virkning
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Det blir en rolig ettermiddag og kveld. Jeg
skriver om helgens opplevelser i dagboka mi,
og tar en prat med kadetten med commotio
cerebri. Seilene er heist, og kursen satt mot
nordøst. Om mindre enn to uker er jeg
hjemme.

Tirsdag 23. november – N 039º14’ V 022º38’
klokka 12.00
Jeg blir vekket klokka 06.00 av en bekymret
kadett. Siden i går kveld har han kastet opp tre
ganger – nå har han også fått diaré. Jeg
konstaterer at han har neglisjert rådene mine
om hva man ikke bør spise eller drikke i
utlandet. Etter undersøkelse kan jeg
journalføre etappens første tilfelle at infeksiøs
gastroenteritt. Pasienten innlegges for isolering
og rehydrering på hospitalet.
Klokka 09.00 melder en av sykepleierne om
nok et sykdomstilfelle. Pasienten som 21.
november hadde symptomer og funn på
influensaliknende sykdom, har stigende feber.
Kvikksølvet har i løpet av natta passert 39 ºC.
Kadetten blir grundig undersøkt på kontoret.
Allmenntilstanden er relativt god feberen tatt i
betraktning. Han har ingen petekkier86, er ikke
nakkestiv, og har normale funn ved
undersøkelse av cor, pulm og abdomen87.
CRP er kun lett forhøyet, og urinprøven
normal. Jeg konkluderer med at det fortsatt
dreier seg om influensaliknende sykdom.
Klokka 14.00 arrangeres havariøvelse. Denne
gangen er jeg observatør og lar en av
sykepleierne ta rollen som fagleder av
sanitetslaget. Jeg har instruert og sminket fire
kadetter med henholdsvis pneumothorax,
miltruptur88, tibiafraktur89 og drukning som
diagnoser – én ulykke kommer som kjent
sjelden alene. Sanitetslaget har riktignok en
vanskelig oppgave, men det er tydelig at det
86
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fremdeles er ting som kan trenes på. Etter
øvelsen diskuterer vi en del momenter, blant
annet prioritering av behandling ved knappe
ressurser – såkalt triage.
Det blir en travel ettermiddag på hospitalet. På
kontoret diagnostiseres én viral
luftveisinfeksjon, ett nytt tilfelle av infeksiøs
gastroenteritt og to nye tilfeller av infeksiøs
konjunktivitt. De til sammen fire
konjunktivittene om bord bekymrer meg litt.
Jeg har en begrenset beholdning av antibiotika
i form av øyedråper og -salve. Hva gjør jeg
dersom et stort utbrudd tømmer lageret
fullstendig? I første omgang velger jeg å
informere mannskapet om god håndhygiene –
spesielt ved bruk kontaktlinser. Som skipslege
er det dessuten viktig å krysse fingre...
Etter en lang arbeidsdag unner jeg meg en tur
i treningsrommet om kvelden. Jeg legger meg
klokka 01.00, og bruker resten av natta på å
rulle hvileløst fra den ene siden av køya til den
andre, mens Statsraad Lehmkuhl møter den
største sjøgangen så langt på toktet.

4.23 Onsdag 24. november – N
041º14’ V 019º07’ klokka 12.00
I dag er det én måned igjen til jul. Mange av
oss drømmer allerede om julegatene hjemme i
Norge, om adventstid og juleribbe. Det er bare
kadettene som i hengekøyene sine på banjer
våkner godt uthvilte i dag tidlig. Rundt
frokostbordet i mannskapsmessa har flere enn
meg ønsket seg en hengekøye i natt. De fleste
med egen lugar har ufrivillig tumlet rundt på
madrassene sine.

Ved morgenvisitten er tre av fire pasienter i
bedring. Det er bare kadetten med commotio
cerebri som ennå ikke føler seg i form. Etter
lunsj arrangeres skyteøvelse på halvdekk. En
del av kondombeholdningen fra hospitalet må
finne seg i å bli blåst opp og kastet på havet
som mål for ivrige kadetter. Jeg forsøker å
treffe en av ballongene med pistol, men det er
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ikke lett med både skytter og blink i konstant
bevegelse - det må en maskinpistol til før
kondomet senkes. For øvrig er formiddagen
relativt avslappende. Jeg skriver noen ord i
dagboka mi, setter på en klesvask og står litt
ved roret. I selskap med kapteinen nyter jeg
dessuten en kopp te i solveggen utenfor
bestikklugaren.
I femtiden går sola ned bak en stor
skyformasjon. Himmelen i vest farges
brennende rød bak skyggene av lokale
regnbyger. Mellom de mørke skyene og
horisonten former naturkreftene fire små
skypumper som beveger seg langsomt
nordover før de til slutt forsvinner.
Etter middag inviterer Filmklubben til visning i
forre banjer. På programmet i kveld står One
flew over the cuckoo’s nest, basert på Ken
Kesey berømte roman. Jack Nicholson
imponerer stort i sin Oscar-belønnede
hovedrolle. En Oscar fikk også regissør Milos
Forman. Småforbryteren Randle P.
McMurphys skjebne som tvangsinnlagt pasient
på et psykiatrisk sykehus er en fortelling til
ettertanke. Filmen faller i smak blant publikum
- senere på kvelden vises filmen på
oppfordring en gang til, slik at alle
vaktkvarterene får sett den.

4.24 Torsdag 20. november - N
043º41’ V 014º44’ klokka 12.00
220 journalførte sykdomstilfeller til tross – i dag
er det hyggelig å være skipslege! Etter
morgenvisitten kan de to pasientene med
gastroenteritt utskrives fra hospitalet.
Kadettene med urticaria er symptomfrie etter
oppstartet behandling med cetirizin. Ingen nye
tilfeller av konjunktivitt melder seg i løpet av
dagen, og pasienten med sårinfeksjon i
bakhodet føler seg bedre etter igangsatt
behandling med clindamycin.
Det er ikke bare skipslegen som har vind i
seilene for tiden. I to døgn har Statsraad
Lehmkuhl gått for maskin, men fra i
ettermiddag blåser det opp fra sørvest. Presis
klokka 20.00 gir styrmann ordre om å stanse
motorene. Stillheten senker seg i akterskipet,
og det rister ikke lenger ustanselig fra
maskinrommet. Vinden fyller seilene, og skipet
legger seg mykt over mot styrbord. Der
fikseres hun, og rullingen på tvers av
fartsretningen stopper opp. Nå seiler vi endelig
igjen – i 7,5 knop, og med stø kurs videre
nordøstover.

Blant publikum er det to kadetter som ikke har
særlig utbytte av filmen. Under visningen
utvikler den ene av dem et kløende utslett.
Undersøkelse på hospitalet avslører nok et
tilfelle av urticaria. Heller ikke denne gangen
gir anamnesen noe svar på utløsende årsak.
Behandlingen blir den samme som hos første
pasient.
Pasienten med commotio cerebri har i løpet av
siste døgn utviklet sykdomsfølelse og lett
feber. Smertene fra såret i bakhodet er
økende, og halsen hans er rød og hoven. Ved
undersøkelse er han i redusert allmenntilstand.
Han har flere ømme lymfeknuter på høyre side
av halsen, og CRP har steget til 75. Det dreier
seg utvilsomt om en infeksjon i såret. Jeg
diskuterer problemstillingen med vakthavende
infeksjonsmedisiner på Haukeland
universitetssykehus. Vi blir enige om å starte
behandling med clindamycin90 i kapselform.
I det jeg låser hospitaldøra for natta,
kommenterer en av sykepleierne det store
antallet medisinske problemstillinger som har
dukket opp i løpet av toktet. Jeg ser gjennom
arkivet mitt før jeg legger meg, og teller 220
journalførte diagnoser på åtte uker.

90

bredspektret antibiotikum

I dag arrangerer kadettene leirdueskyting fra
bakken. Jeg brenner av skudd etter skudd med
hagla, men treffer ingen oransje duer – de lider
i stedet drukningsdøden i Atlanterhavet. Om
kvelden sykler jeg en halvtime, og følger opp
med én times styrketrening under forre banjer.
Jeg rekker også en hårklipp før jeg legger meg
– som vanlig står fire millimeter igjen. Klokka
00.30 slukkes lyset i legelugaren. I øst ligger
Biscayabukta skult i mørket.

4.25 Fredag 26. november - N
045º45’ V 011º54’ klokka 12.00
Vi har nådd halvveis til nordpolen siden vi
krysset ekvator 5. november. Det merkes godt
at ferden stadig går mot hjemligere
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breddegrader. Mørket senker seg nå rundt
skipet tidlig på ettermiddagen. Over le må
ullgenseren hentes fram - tiden i kortbukse og
bar overkropp på dekk er blitt et vagt minne.
Siden i går kveld har vinden stilnet, seilene er
beslått og vi går igjen for maskin. Nok en gang
støyer og vibrerer tilværelsen under le – det er
noe disharmonisk over slike raske overganger
fra seilskutetid til maskinenes tidsalder.
Livet om bord går ellers sin vante gang, og
dagen i dag skiller seg ikke nevneverdig ut i
rekken. Jeg stiller to ortopediske diagnoser på
kontoret. Den første er olecranonbursitt91 etter
traume mot albuen. Den andre er ganske
enkelt muskelrelaterte smerter. Jeg antar
plagene skyldes de 1750 armhevningene
kadetten det gjelder har tatt i løpet av ett døgn.
En lett førstegradsforbrent overleppe blir også
sett på i løpet av dagen. Jeg underviser
dessuten sykepleierne i diagnostikk og
behandling av røyk- og hodeskader.
Hospitalet holder ettermiddagsåpent slik at
pasientene under behandling for infeksiøs
konjunktivitt kan kontrolleres. Alle er de
heldigvis i bedring, og ingen ting tyder lenger
på at smitten vil spre seg videre blant
mannskapet. Etter kontortid blir det tid til en tur
i treningsrommet. Det er vanskelig nok for et Bmenneske som meg å krype til køys i rimelig
tid, men i kveld pinses klokka i tillegg én time
fram. Mens jeg spiser nattmat i
mannskapsmessa, gjør uret et forrederisk
hopp fra 23.45 til 00.45 – noe sier meg at det
blir tungt å stå opp til frokost i morgen...

4.26 Lørdag 27. november - N
047º46’ V 007º32’ klokka 12.00
I løpet av døgnet legger vi Biscayabukta bak
oss. Den er kjent som et værhardt område,
men vi har krysset bukta på nesten flatt hav.
Det er knapt vind i dag, og seilene henger flatt
fra riggen. Dessverre har vi lekkasje i en
sylinderventil – det meste av dagen driver vi
med strømmen mens maskinistene jobber med
å få motoren i gang igjen. En flokk delfiner som
passerer skipet lar seg neppe imponere over
0,8 knops fart nordøstover.
På hospitalet er kadetten under
antibiotikabehandling for sårinfeksjon i bedring.
Jeg gjennomfører daglig sårkontroll med vask
og skifte av bandasje. I riggen får en matros
rustfjerner i ansiktet, og det ene øyet må
skylles grundig med sterilt saltvann. Etter
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også kalt studentalbue - betennelse i slimpose på
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drypping med oksybuprokain92 fjerner jeg
dessuten rester av rustfjerner fra fornix
superior93. Kontroll med fluorescein94 etter
behandling viser heldigvis ingen skade av
cornea95. Jeg trenger ikke bruke pekefingeren
fordi matrosen glemte beskyttelsesbriller – det
tar kapteinen seg av uoppfordret...
Under fysisk fostring på dekk utvikler en ung
soldat plutselig relativt dramatiske symptomer.
Han får akutt innsettende brystsmerter,
tørrhoste og dyspné96, og blir brakt skjelven og
tachycard97 til hospitalet. Det første som faller
meg inn er å utelukke en spontan
pneumothorax. Jeg kobler ham til
overvåkningsutstyret, og gjennomfører en
grundig undersøkelse. Oksygenmetningen
hans er normal – det samme er blodtrykk,
lunge- og hjertelyder. EKG viser
sinustachycardi98 med frekvens 125. Utover
den raske pulsen er alt tilsynelatende normalt.
Jeg forsøker å berolige pasienten. Mens jeg
snakker med ham, normaliserer
pulsfrekvensen seg. Ikke lenge etter er
symptomene borte. Trolig var brystsmertene
muskulære, og angst for alvorlig sykdom
utløste et hyperventilasjonsanfall.
Middagen i dag er et virkelig festmåltid. Byssa
serverer spagetti bolognaise, salat og
sprøstekt loff med olivenolje. Til dessert er det
eksotisk fruktcocktail med vaniljesaus og kaffe.
Det eneste som mangler er vel egentlig en god
rødvin. Lørdagskvelden er viet Filmklubben.
Det blir gjensyn med Peter Sellers som Dr.
Strangelove i forre banjer. Klassikeren blir min
siste visning – passende nok på den siste
lørdagskvelden vi tilbringer sammen om bord
på Statsraad Lehmkuhl.

4.27 Søndag 28. november - N
049º37’ V 004º35’ klokka 12.00
I løpet av natta har skipet dreid østover, og ny
kurs er satt gjennom Den engelske kanal.
Arbeidsdagen byr på to virale
luftveisinfeksjoner. Det går fortsatt framover
med kadetten med sårinfeksjon. I dag fjerner
jeg de syv stingene i bakhodet hans, og
halverer videre dosering av clindamycin. Jeg
etterfyller også forbruksmateriell i skipets fire
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førstehjelpsskrin. Beholdningen av medisinsk
utstyr er skrantende etter ni ukers seilas – vi er
snart tomme for klorheksidin99 og plasthansker,
og i mangel på mer terbinafin får et beskjedent
tilfelle av fotsopp gro i fred til vi er hjemme i
Norge.
Det er blitt første søndag i advent, og i
formiddag holdes adventsgudstjeneste i forre
banjer. Arrangementet har godt oppmøte –
mange er nok på jakt etter litt julestemning,
eller kanskje det er kirkekakao med nybakte
shillingsboller som lokker mest? En kadett
holder preken, vi synger Deilig er jorden og
tenner det første lyset i adventskransen.
Om kvelden arrangerer hvitt kvarter
underholding i aktre banjer. De har lagt ned
mye arbeid i et talkshow med videoinnslag og
intervjuer. Det er spesielt vår danske
maskinsjef som får gjennomgå. Han
parodieres på det groveste. Jeg slipper
billigere unna - svette gjør jeg først i
treningsrommet etter underholdningen.
I ellevetiden om kvelden besøker jeg
bestikklugaren. Utenfor blåser det stiv kuling
fra nord, og vinden hyler mot skutesiden. Med
åtte seil oppe gjør skipet 8,5 knop østover. Vi
har passert kanaløyene, og sør for oss ser vi
nå inn på lysene fra den franske byen
Cherbourg. Mens jeg senere skriver i dagboka,
passerer klokka i lugaren min midnatt. På dekk
slår vaktsjef åtte slag mot skipsklokka. Vi tar til
på første time i uke 49 – den siste av de ti som
snart utgjør vår lange reise.

4.28 Mandag 29. november - N
050º10’ V 000º10’ klokka 12.00

Det hersker en optimistisk stemning om bord.
Vi har startet på siste uke av toktet, og snart
får vi treffe våre kjente og kjære igjen. Det er
kanskje ikke helt tilfeldig at ingen pasienter
møter på hospitalet i dag. En liten forsmak på
alt som venter hjemme får vi da
mobildekningen i løpet av dagen kommer
tilbake. Jeg benytter anledningen til å ringe
familien i Fredrikstad og Oslo, og en telefon til
min gode venn Simon blir det også tid til.
Det er ikke vanskelig å finne arbeid på kontoret
selv om konsultasjonene uteblir. Jeg skriver et
foredrag om hypotermi100 for sykepleierne. De
er alle fire interesserte elever, og det er derfor
inspirerende å forberede undervisningen.
Sammen med sykepleier Stefan Mirkovic
legger jeg dessuten planer for en konkurranse.
For å skape oppmerksomhet rundt saniteten
om bord, skal vi arrangere en sanitetsmessig
kappestrid mellom kvarterene. Rundt på skipet
henger vi nå opp plakater med informasjon om
den store sanitetskonkurransen.
Adventstidens blodigste eventyr
Torsdag 2. desember går den store
sanitetskonkurransen av stabelen. Skipets tre
kvarter tevler da mot hverandre om heder, ære
og en fantastisk førstepremie.
Hvert kvarter stiller med sine beste menn eller
kvinner. Konkurransen blir praktiske øvelser i
håndtering av alt fra knuste skaller til aggressiv
fotsopp – dette er ikke noe for sarte sjeler.
Førstepremien blir en helaften på hospitalet
med snacks, brus og visning av film fra Docs
samling. Etter en god natts søvn i egen
sykekøye, serverer søster Elin frokost på
sengen. Premien forutsetter at ingen pasienter
er innlagt hospitalet.

Vi befinner oss fremdeles i Den engelske
kanal. Det er tett skipstrafikk rundt oss – fra
dekk kan vi til en hver tid se flere store skip i
nærheten. I bestikklugaren er det hektisk
aktivitet. Kadettene fra operativ linje stirrer
konsentrerte på radar og elektroniske kart,
mens styrmann holder seg i bakgrunnen, klar
til å overta kontrollen dersom det skulle bli
nødvendig. Vindretningen er ugunstig - med 12
sekundmeter fra nordøst har vi ikke annet valg
enn å gi opp seilene og gå videre for maskin. I
løpet av formiddagen passerer vi forresten
posisjon N 050º15’ V 000º00’, men uten at
kong Neptun ser til å bry seg – å krysse
Greenwich’ lengdegrad medfører intet
obligatorisk ritual...

Med pulserende hilsen

99

100

desinfiserende væske

Doc, Stefan, Elin, Roar og Tommy
Kvelden avsluttes rutinemessig med en tur i
treningsrommet, etterfulgt av nattmat i
mannskapsmessa. Selvfølgelig blir det også en
kveldsvisitt i bestikklugaren. Ved midnatt
passerer vi kanalens trangeste punkt. Det er
ikke langt mellom lysene fra Dover i nordvest
og Cap Blanc-Nez i sørøst. Ikke er det spesielt
langt hjem heller.

sentral kroppstemperatur på under 35 ºC
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4.29 Tirsdag 30. november - N
052º54’ Ø 002º10’ klokka 12.00

4.30 Onsdag 1. desember – N
055º10’ Ø 004º11’ klokka 12.00

Lenge ligger jeg natt til i dag våken og tenker.
Det er gode tanker som fortjener
oppmerksomhet før de forsvinner. Det får
heller være at jeg forsover meg til frokost.

Hadde jeg hatt med en julekalender, kunne jeg
åpnet første luke i dag. Havet er fremdeles flatt
og vindstille. Seilene henger livløse fra riggen,
og motoren er skrudd delvis fra hverandre for
vedlikehold. Dermed befinner vi oss på stedet
hvil utenfor vestkysten av Danmark. Gjennom
formiddagen er det knapt nok endring i
posisjonen vår fra én time til den neste. På et
seilskip er dette definisjonen på dårlig vær.

Jeg er forberedt på at siste del av ferden vil bli
værhard. Kjempebølger og stormer preger
historiene som de siste dagene er blitt fortalt
om Nordsjøen vinterstid. Det er derfor en
smule overraskende å våkne til flatt hav – det
er visst flere enn Biscayabukta som ikke lever
opp til sitt rykte. Et kart i bestikklugaren viser
barometertrykkene over Europa, og styrmann
tegner og forklarer hvorfor ulike høytrykk og
lavtrykk akkurat her resulterer i rolige
omgivelser. Vi mangler kanskje vind, men det
er sannelig ikke mangel på meteorologiske
kunnskaper om hvorfor.
En viral luftveisinfeksjon og et tilfelle av
muskelrelaterte ryggsmerter finner veien til
hospitalet i dag. Foredraget om hypotermi blir
godt mottatt av sykepleierne. Jeg hjelper
dessuten kapteinen å fylle ut tre meldinger om
yrkesskader - livet om bord på Statsraad
Lehmkuhl er ikke helt ufarlig.
Etter lunsj arrangerer kadettene juleverksted i
forre banjer. Vi baker pepperkaker, drikker
gløgg og spiser julegodt mens vi spiller gamle
julesanger om igjen. I løpet av dagen blir det
også tid til litt gitarspill og arbeid med
fotografier i lugaren. Det serveres middag som
vanlig, blir en tur i treningsrommet som vanlig
og litt nattmat i mannskapsmessa som vanlig.
Det høres kanskje rart ut å omtale hverdagen
om bord et seilskip som ensformig, men en
helt ukorrekt beskrivelse av tirsdag 30.
november er det likevel ikke.

På hospitalet er det nesten like stille som på
Nordsjøen. Dagens eneste journalførte
diagnose er et lett tilfelle av akutt
paronychia101. Jeg bruker litt tid på å planlegge
morgendagens konkurranse, og om kvelden
underviser jeg en halvtime i diagnostikk og
behandling av ankelskader. Det blir likevel en
god del tid til overs i dag. Jeg benytter
anledningen til å organisere bildene mine,
samt spille gitar i lugaren. For tiden øver jeg på
et selvskrevet arrangement til El Condor Pasa,
en vakker melodi av Paul Simon.
Away - I’d rather sail away like a swan
that’s here and gone.
A man - gets tied up to the ground.
He gives the world
its saddest sound,
its saddest sound.
I dag får jeg en artig forespørsel fra
Veggavisen. Redaksjonen har mottatt flere
medisinske spørsmål, og nå lurer de på om jeg
kan besvare disse i morgendagens utgave.
Det er ikke vanskelig å forstå at spørsmålene
ikke er alvorlig ment, og svarene mine blir
deretter...
Jeg er en kvinnelig veileder som snakker mye
om følelser, refleksjoner og tilbakemeldinger.
Sykepleier Tommy sier at innvollene kan
vrenge seg, blodkar kan sprenge og
sirkulasjonssvikt oppstå dersom jeg fortsetter å
snakke om dette hele tiden. Jeg blir veldig lei
meg når jeg hører slikt. Er det virkelig sant?
Kjære villeder. Tommy har som alltid helt rett.
Vær varsom med snakketøyet heretter!
Etter en litt apatisk formiddag stiger
stemningen om bord ved middagstider. Byssa
serverer biff med grønnsaker, bakte poteter og
hvitløkssmør. Omtrent samtidig er
maskinistene ferdige med
vedlikeholdsarbeidet, og motoren kan startes
opp. Etter middag utfordres jeg av kadettene
ved sjakkbrettet på forre banjer. Særlig Vitalij
101

infeksjon i negleroten
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Timosenko er revansjelysten, men skipslegen
vinner alle kveldens tre partier.

4.31 Torsdag 2. desember - N
057º53’ Ø 004º42’ klokka 12.00
I dag har vi endelig hjemlandet i siktet - en
smal stripe mellom hav og himmel vokser seg i
løpet av dagen tykkere inntil kysten av
Rogaland trer tydelig fram i horisonten. Vi kan
se Dagsrevyen på fjernsynet, og snakke med
familie og venner til lokaltakst på
mobiltelefonene - det begynner å gå opp for
oss at vi snart er hjemme.
Klokka 14.00 går startskuddet for dagens
høydepunkt, den store sanitetskonkurransen.
Hvert av kadettenes tre kvarter stiller et lag
med tre deltagere. Undertegnede og de fire
sykepleierne er dommere. Konkurransen har
fire poster med pasienter med henholdsvis
brann- og røykskader, hypotermi, hodeskade
og bukskade med indre blødninger. Markørene
er sminket opp etter alle kunstens regler – den
hodeskadde har til og med ensidig
mydriasis102 etter å ha blitt dryppet med
tropicamid103. Med hvit ansiktshud og blod
rennende fra et sår i tinningen ser skaden
hans uhyggelig realistisk ut. Jeg vurderer de
tre lagenes behandling av bukskaden med
indre blødninger. Alle stiller riktig diagnose –
vanskeligere er det å legge veneflon. Det blir
en blodig affære der bare ett lag treffer en
vene - de to andre legger gang på gang nålene
subcutant.104
Etter konkurransen samles dommerpanelet i
kapteinens salong. Vi er alle enige om at
seieren bør gå til rødt kvarter. Klokka 16.30
annonseres vinnerlaget ute på dekk, men uten
at jeg er til stedet. På hospitalet er nemlig
skipslegen travelt opptatt med å behandle en
matros med et kutt i pannen. Pasienten er
heldigvis sydd sammen igjen i god tid før selve
premieutdelingen klokka 22.00. Høytideligheten starter med utdeling av diplom til de tre
kadettene fra rødt kvarter.
Vinner av adventstidens blodigste eventyr,
Den store sanitetskonkurransen.
Mottageren av dette diplomet har utmerket seg
som snarrådig førstehjelper, uredd
sprøytestikker og iskald skadestedsleder. I
konkurranse mot de beste av de beste, men
likevel en klasse for seg selv.
102

stor pupill – sees blant annet ved hjerneblødning
medikament i øyedråpeform som gir stor pupill
104
i underhuden
103

Signert skipslege og flaggsykepleier
På hospitalet er det satt fram brus og potetgull,
og det er rigget opp hjemmekino. Lysene
slukkes, og jeg viser filmen Braveheart. Mel
Gibsons middelalderhistorie om Skottlands
kamp for uavhengighet faller i smak hos
samtlige. Etterpå får de tre vinnerne tilbringe
natta i fastmontert køye for første gang på over
to måneder - ingen av sykekøyene er for
øyeblikket i bruk av pasienter. I morgen tidlig
vil sykepleier Elin servere frokost på sengen.
Fredag 3. desember – ankomst Sjøkrigsskolen
- N 060º26’ Ø 005º02’ klokka 12.00
Fredag er inne i sin andre time. Bare vår egen
motordur bryter stillheten. Vi er på vei nordover
Bømlafjorden, og i vest skinner lysene fra
Bømlahamn i vintermørket. Jeg går en tur over
le for meg selv. Det fuktige dekket er bare
noen få grader fra å fryse til. På himmelen
blinker stjernene kalde og klare. I morgen er vi
framme på Sjøkrigsskolen utenfor Bergen –
denne natten blir den siste til sjøs på min lange
reise. Stemningen er nesten magisk. Jeg må ta
vare på dette minnet, og passer på å skrive det
ned før jeg sovner.
Vestlandet ønsker oss god morgen med et
iskaldt regnvær, og bergenserne om bord er i
strålende humør. Jeg hutrer og fryser sammen
med resten av østlendingene. I en gummibåt
følger medlemmer fra kadettforeningen
Valkyrien oss innover mellom holmer og skjær.
Denne formiddagen arrangeres toktets siste
øvelse. En kadett i tørrdrakt hopper over bord,
og må reddes av mobiliseringsbåten. Tilbake
på skipet behandles han for hypotermi på
hospitalet. For siste gang får sanitetslaget vist
sine kunster, men all undervisning og trening vi
har vært gjennom vil med tiden komme nye
skip og mannskap til gode.
Statsraad Lehmkuhl ankommer Sjøkrigsskolen
klokka 15.00. Det vinkes til oss fra vinduene i
skolebygningene, men få trosser været for å
møte oss på kaia. Vi har knapt nok rukket å
legge til før kirurgisk utstyr må hentes fram på
hospitalet. Det er skjebnens ironi at en kadett
etter nesten ti uker om bord omsider stanger
hodet sitt i et takspant på banjer. Et kutt i
hodebunnen sutureres, og den uheldige
pasienten må finne seg i et hårløst parti i sin
ellers fyldige manke. På hospitalet benytter
også noen seg av siste mulighet for
vaksinering mot influensa.
Om kvelden nytes den tradisjonsrike
ankerpilsen i forre banjer, og under le passerer
nå toktet bokstavlig talt i revy. Det vises filmer
og bilder fra vårt store eventyr, noen har
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skrevet en sang, og Paul Otto, Terje og Stein
overrasker alle ved å dukke opp på festen.
Utenfor har desembermørket senket seg. Man
skal ikke gå langt fra kaia før den dempede
sangen og latteren fra skipets indre forsvinner i
regn og vind. Denne siste natten har vi om
bord for oss selv.

4.32 Lørdag 4. desember – ankomst
Vågen
Det regner fortsatt da vekkerklokka ringer
06.00 – Bergen fornekter seg ikke. Over alt på
skipet er det hektisk aktivitet. Banjer og
akterskip vaskes, bagasje bæres i land, sko
pusses og uniformsskjorter strykes. Jeg tar del
i rengjøring og opprydding på hospitalet,
legelugaren trenger også en runde med
vaskekosten, og dessuten må et par
henvisninger og epikriser skrives før
mannskapet går i land
Klokken 09.00 dukker en kjent og kjær person
opp på havnen. Broren min har tatt turen fra
Oslo for å ønske meg velkommen hjem. Bak
seg har han eksamen i anatomi med
påfølgende kjøretur over fjellet. Han får hvile
en time i køya på legelugaren mens jeg gjør
meg ferdig. Omsider er hospitalet skinnende
rent, lugaren skrubbet og ryddet for personlige
eiendeler og jeg nydusjet og antrukket i
paradeuniform.

Klokka har passert elleve da Statsraad
Lehmkuhl går fra kai på Sjøkrigsskolen og
setter kursen mot Bergen sentrum. Jeg finner
meg en plass på halvdekk sammen med bror.
Himmelen er mørk og grå, men selv i regn og
bitende vind fylles jeg nå av en varm og god
følelse. Snart passerer vi Nordnes, det blåses i
skipsfløyter og tre ganger tre kanonskudd
drønner fra Bergenhus. Vi er ennå et godt
stykke unna Vågen da tallrike blitslys avslører
at en stor menneskemengde har tatt oppstilling
for å ønske oss velkommen hjem.
Statsraad Lehmkuhl legger til kai klokka 12.30.
Blant menneskene som venter, ser jeg to
kjente ansikter under en stor paraply – far er
like blid som mor er rørt. En kadett rekker å fri
til sin kjære på landgangen før vi tar oppstilling
på kaia. Det militære flagget fires fra riggen.
Vår reise til Kapp Verde, Brasil og Azorene er
nå historie - byen mellom de syv fjell har fått
seilskipet sitt tilbake.
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5 Epilog
Statsraad Lehmkuhl ligger til kai, og seilene
hennes er tatt ned. Mørket har senket seg. Det
hviskes ikke lenger skrøner mellom køyene på
aktre banjer. I legelugaren lyser ingen lampe,
for ingen sitter ved pulten der inne og skriver
om dagens eventyr. Hun er alene nå.
På den andre siden av fjellene sitter jeg i
lenestolen i min lille hybel. Det er blitt
romjulens tredje kveld. På bordet ved vinduet
ligger en tykk bok oppslått på kapittelet om
netthinnens sykdommer. Utenfor lukker snøen
Tønsberg inn. Jeg har kommet til de siste
linjene av dagboka. Skipslegens fortelling er
over, men et sted i meg blåser vinden over
åpent hav og vi seiler fremdeles...
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