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Forord

Orlogskaptein Knut Solberg (1928-1998) startet sin karriere i Sjøforsvarets Sanitet i 1947. På
oppfordring skrev han i 1998 en beretning om sin lange tjeneste i saniteten. Solberg gir en livfull
beskrivelse av hvorledes det var å gjøre tjeneste i denne perioden.
Solberg var en av de fem første mannlige sykepleiere utdannet i Norge. Det var sjefslægen i
Sjøforsvaret kommandør Johan Greve Brun som tok initiativet til å få utdannet mannlige
sykepleiere i Norge. Forslaget ble ikke møtt med velvilje, men Greve Brun gav seg ikke og i
1949 ble det første kullet uteksaminert. Sammen med Olav Magnus Tjessem (1929-1999),
fortsatte Solberg og hadde hele sin yrkeskarriere i Sjøforsvaret.
Dessverre døde Knut Solberg i 1998 før beretningen var helt ferdig. Det ble imidlertid bestemt å
mangfoldiggjøre den allikevel da den gir et unikt tidsbillede.
Jeg vil takke Nelly Solberg for hjelp med arbeidet og velvillig utlån av fotografiene som er brukt
som illustrasjoner.
Jeg har forsøkt å holde meg så nær opp til manuskriptets ortografi som mulig. En del fotnoter er
tillagt og en kort biografi til slutt.
Orlogskaptein Jan Sommerfelt Pettersen
jan.sommerfelt.pettersen@isf.uib.no

Bergen, 24. januar 2000
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Fra min tjeneste i Sjøforsvaret Sanitet
av
orlogskaptein Knut Solberg

Det var en ren tilfeldighet som gjorde at jeg tok tjeneste i Sjøforsvaret. Jeg reiste opprinnelig til
sjøs like etter krigen i 1946 og seilte i koffardi til USA med ”Stavangerfjord” til New York.
Sjømann
Meningen var å ta hyre der for å legge grunnlaget for min karriere vis mål var styrmann og
skipperskole. Jeg fikk ikke hyre umiddelbart da krigsseilerne som vi hadde mange av ville tjene
noen penger før de reiste hjem. Under krigen var det ikke mange som tenkte på sparing. I New
York fikk vi vente hyre med 8 dollar uken. Kost og losji fikk jeg på det norske sjømannshjemmet
i Brooklyn 62 (Hansson Place). Dette var ikke stort å møte verdensbyen med så jeg tok jobb på
et hotell som hersket ved siden av. Etter tre måneder i New York fikk vi endelig hyre på et
Liberty skip 10000 lastetonn ”Edvard Grieg” som dekksgutt. Skipet seilte under NORTRASHIP.
Lønnen var gode da mann fortsatt hadde krigstillegg på 250 kr mnd. Nordsjøen var spekket med
drivende miner. Ved en rutinemessig legekontroll i Montreal Canada ble det fastslått at mitt syn
ikke var godt nok for et eventuelt opptak til styrmannsskolen. Etter ett års seilas mønstret jeg av i
Oslo. Med dystre tanker om en ødelagt karriere jobbet jeg i en periode i et pelsfirma.
Sjømilitære Korps (SMK)
En dag på vårparten 1947 så jeg i avisen et avertissement for Sjømilitære Korps som søkte etter
elever for tjeneste i Sjøforsvaret her under sanitetslinje. (Sanitetsarbeidet hadde jeg interesse for
etter tjeneste under krigen for det sivile luftvern i Oslo). Jeg tenkte at synskravene kanskje ikke
var så strengt på den linjen - noe som viste seg senere å holde stikk.
Rekruttskolen
Etter en tid fikk jeg innkalling til å møte på SMK
Karljohansvern for legeundersøkelse ev opphold til
rekruttskole. Fremmøte var 11. august 1947
(tørkesommeren).
Under rekruttskolen ble hele kompaniet beordret til å delta
i slokking av skogbrann som herjet i skogen rundet Borre.
Forsyningstjenesten var så som så og vi fikk ikke noe mat
under oppholdet. Hvor etter fire av oss drog på epleslang
om kvelden.
Ifm rekruttskolen deltok vi i NM i roing for militær
Travalje –en meget lang båttype. Vinneren ble jageren
KNM ”Trondheim” med SMK på annen plass.
Under skoletiden etter rekruttskolen ble intendanturen og
sanitetslinjen slått sammen, men var skilt i spesialfagene.
Sjef
for SMK var kommandør Bredsdorff 1 , skolesjef kaptein.
Figure 4 Knut Solberg begynner i Marinen
1

Bredsdorff, Peter Morten. (1910-1984). Avskjed i 1953. Siste stilling Sjef Sjømilitære Korps.
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Braadland 2 , (gammel grad - nå kapteinløytnant ), inspeksjonsoffiser Lt Roald Andersen, kvm
“Frekken” Andersen og Sommerfelt, samt “Kronblom” (husker ikke navnet).
Under skoletiden hadde sanitetselever tjeneste ved sykestuen Karljohansvern hvor vi hadde
nattevakt, opplæring i enkelt laboratoriearbeid (vi lærte å sette sprøyte, foreta urinundersøkelse,
og f.eks. gramfarving3) og assistanse ved SKB4-undersøkelse 4 samt kontorarbeid for, som den
gangen ble utført hver tredje måned for alle mannskaper. På forskolen hadde vi lærebøker
tilsvarende sykepleierskolen med vanlig anatomi og sykdomslære. Underviser var daværende
MK 5 -lege dr. Kolstad6 og dr. Fretheim.7
Skoletokt
Skoletokt med jageren “Arendal” (Hunt-klasse destroyer) hadde vi sommeren 1948 og turen gikk
til Gøteborg og Stockholm, København og Edinburgh. Skipssjef var den sjarmerende A Stang 8
som lignet på skuespilleren Typone Power - hvoretter Stockholms Tidningen som dekket
forsøket hadde som headline ”Typone Power i Stockholm”.
Under toktet hadde vi seks elevene for sanitetsstillingen undervisning i sykelugaren ved dr
Winther, fra Kristiansand, som lærte oss en hel del, “småmedisin” og hvor vi fikk praktisere
sprøytesetting, blodprøvetaking og mikroskopi. Ved siden av hadde vi vanlig dekkstjeneste

2

2 Braadland,

Magne. (1910-1979). Senere kontreadmiral. Siste stilling

Marinen.Forsvarsattache i Washington DC..
3
4
5

6

Farving av blodutstryk.
4 Skjermbilledundersøkelse.

MK dvs Marinekommando

Kolstad, Johan Arnt. (1891-1961). 1916 Vernepliktig sekondløytnant. 1918 Vernepliktig premierløytnant. 1919 Premierløytnant. 1928-1935 I
overgangsetaten. 1935 Kaptein / Marinelæge I. 1948 Orlogskaptein. 1956 Avskjed. 1916 Melsomvik. 1919-1921 Tjenestegjørende sanitetsoffiser,
Karljohansvern. Tjenestegjort som skipslæge på en rekke tokter. 1928 Skipslæge i forbindelse med efterforsyningstokt i anledning “Latham”
katastrofen. 1946-1956 Sjøforsvarkommandolæge, Marinekommando Østlandet / Sjøforsvarskommando Østlandet.
Læge. 1918 Cand med. 1919- Privatpraksis i Horten. 1950-1961 Bedriftslæge ved Horten Flyfabrikk og Marinekommando Østlandet /
Sjøforsvarskommando Østlandet. Ordener: Lathammedalje.
7
Fretheim, Haakon Philip Barfod. (1898-1974). 1925 Utskrevet sekondløytnant. 1927 Utskrevet premierløytnant. 1937 Kaptein / Marinelæge
I. 1954 Orlogskaptein. 1963 Avskjed. 1937 Læge, Karljohansvern. Sjøforsvarets konsulent i tuberkulose, Sanitetsavdelingen, Østlandet
Sjøforsvarsdistrikt. Læge. 1918 Befalskurs, Festningsartilleriet. 1923 Offiserskurs, Hærens Sanitet. 1927 Cand med, Oslo. 1939-1937 Diverse
sykehustjeneste.
8
Stang, Andreas. (1916-1979). Senere kommandørkaptein.
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Norske Kvinners Sanitetsforenings Sykepleierskole
3. januar 1949 reiste vi til Oslo og ble innlosjert i Sannergate 14 (militær forlegning). Dagen
etter møtte vi på Norske Kvinners Sanitetsforenings Sykepleierskolen i Bergstien 3. Det ble et
uvant møte med et fremmed miljø. Forstanderinnen Gudrun Arentz 9 tok i mot oss. Tilstede var
også sjefslege Johan Greve Brun 10 samt våre fremtidige 20 kvinnelige medelever.
Dette ble en noe vanskelig tid med andakt hver morgen og spise middag ved forstanderinnens
bord. Underlagt 100 % kvinnestyre i et “sterilt miljø”. For å ta en røyk måtte vi ut på gaten.
Dette passet dårlig for oss som jo kom rett fra banjeren med “griseprat” og enkelt andre dårlige
vaner. Vi lot oss etter hvert “underkue” og greide og gjennomføre opplegget til de flestes
tilfredshet. Et lyspunkt var at vi bodde i Sannergate og hadde stor frihet i døgnets øvrige timer.
Det var også et lyspunkt med samværet med jentene i klassen

Figure 7 KNM “Arendal” ved Kungsholmen i Stockholm, 1948
9

For sin innsats fikk daværende forstanderinne ved sykepleierskolen, Gudrun Arentz, H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull.
10
Brun, Johan Greve. (1916-1999). 1944 Fenrik. 1947 Kapteinløytnant. 1948 Kommandørkaptein. 1953 Kommandør. 1962 Avskjed. 1939
Offiserskurs Marinens sanitet. 1944-1945 Tjeneste i Sverige. 1947-1948 Marinekommandolæge, Marinekommando Vestlandet. 1948-1962
Sjefslæge i Sjøforsvaret. 1962-1964 Permisjon. 1964-1966 Utenfor nummer. Læge. 1947 Cand med, Oslo. 1947 Privatpraksis, Salhus. 1962-1984
Visegeneralsekretær, Den norske Lægeforening. Ordener: Krigsmedaljen.
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Etter forskolen var det ut på de ulike avdelingene på Rikshospitalet, medisinsk, kirurgisk, øye,
øre nese hals og hudavdeling. Direkte klinisk undervisning var det dårlig med, derimot ble man
ekspert i rengjøring, matservering og sengeskift.

Figure 8 KNM “Stord”s besetning, 1948.

For å lufte oss litt fant sjefslegen ut at vi burde få tre måneders sjøtjeneste. Dette var meget
velkomment og selv fikk jeg embarkere på KNM ”Stord” med selveste sjefslegen som skipslege.
Like før jul bar det tilbake til sykepleierskolen. Jeg ble fordelt til Grefsen Folkesanatorium som
“behandlet” lungetuberkulose - sett med dagens øyne - etter gammelmodige prosedyrer; PASmedikasjon, kirurgi, kuring i sovepose på verandaen og sammenklappet lunge.
Etter tre måneder her ble jeg overført til kirurgisk avdeling A, operasjonsavdeling. Her hadde jeg
en usedvanlig fin tid. Da det var dårlig med leger utover sommeren til store operasjoner (lunge,
nyre, mage) ble det til at professor Efskind 11 ropte: ”Hent Marinen”. Dette innebar jobb som
fjerde mann ved bordet og sårhakeholder. Dr Mollestad 12 hadde ofte narkosen og forklart meg
lavmælt hva dr Efskind gjorde. Dette likte jeg godt. Jeg gjorde nok en bra jobb uten de verste
psykiske påkjenninger for eleven. Dr Efskind ba meg følge hans undervisning av studentene i
auditoriet. Dette ergret nok mine kvinnelige medelever særlig da jeg vasket meg sterilt ved siden
av dr Efskind og mottok frakk og munnbind fra disse og sa “takk søster.” Denne tilværelsen
varte helt til ut på høsten.
11
12

Efskind, Leif Magnus. (1904-1987). Senere professor og overlæge ved Rikshospitalets kirurgiske avd.
Mollestad, Otto. (1908-1973). Kapteinløytnant. Spesialist i anestesiologi. Overlæge Rikshospitalet.
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Jeg assistert også de øvrige legene med diverse typer operasjoner, disse var Anthun 13 , Fretheim
og Hjort 14 og Cappelen. Så bar det til Martine Hansens Hospital hvor overlege Hall 15 regjerte.
Jeg var sykehusets første elev og fikk egen residens i portnerboligen. Her levde jeg som en slags
maskot og ble invitert på kaffe både her og der. Her bar det også til operasjonsstuen hvor Hall
boltret seg med meisel og klubbe (ben og leddtuberkulose).
Etter Martine Hansens Hospital stod Revmatismesykehuset for tur - en trist affære med flere
barn med uttalt leddgikt. Her drev man også en liten fødepaviljong på den tiden og en uke jeg
hadde nattvakt på mannsposten fikk jeg valget mellom å også ha kvinneposten eller assistere ved
tang fødsel! Jeg valgte tangen. En brutal affære hvor offerets hode så ut som en mignonpære. Jeg
fikk en innføring i fontanellenes bevegelighet og at jo det blir nok folk av han også. Kvinnens
hyl kan jeg høre enda.
Så var det huden og øre nese hals. Hudavdelingen var ikke morsom med kløe salve og fargerike
bad. Nei, da var øre nese hals noe bedre. Jeg var etter hvert ekspert i å sette sprøyter uten mén for
pasienten. Noe jeg kan takke dr Winther på ”Arendal” for. Dette ble etter hvert kjent på avdeling
og en gang ble jeg beordret til å sette en sprøyte penicillin på en ny pasient. Jeg entret rommet og
hilser på pasienten og forklarte at han skulle få penicillin. Kanylene den gang for intramuskulær
injeksjon lignet mer på kavalerisabler enn dagens. Det var tykk gul depot penicillin. Mannen
likte nok dårlig mitt unge utseende og ville vite nøyaktig hvordan det skulle foregå. Jeg forklarte
om øvre ytre kvadrant seteballen som var dette geopolitiske må for kanylen. Han lå nesten
dobbelt for å se hva jeg gjorde. Da jeg banket på sprøyten og klemte noen dråper av innholdet fra
injeksjonen, ville han vite hvorfor. Da det hele var over og jeg kom ut på gangen stod tre flirende
søstre der og ville vite hvordan det var gått. Jo, takk bra. Du har nettopp satt sprøyte på
overlegen! På visitten en påfølgende dag blunket han skøyeraktig til meg.
På øyeavdelingen ble mitt livs skjebne beseglet. Her ble en kollega og jeg møtt av en diakonisse
som tilkalte oss nederst i gangen med en krum pekefinger og den andre hånden på ryggen. Den
viste seg snart og inneholde en kasse full av Gloria pussemiddel og et godt utvalg filler. Puss
håndtakene på alle vaskene på stuene lød ordren. Dette tok sin tid så noen øyne så vi ikke før
dagen etter. Da fikk vi lære å dryppe øyne med div dråper og som vi dryppet! Kvarters- og
halvtimes drypping. Men diakonissen var snill og lærte oss meget - blant annet å epilere
øyenbrynene før operasjon som ble en del av min allerede besegrede skjebne. Skjebnen kom i en
meget ung og vakker diakonisseelev som jeg tidligere hadde fått et glimt av i spisemessen og var
blitt betatt av. Her var hun og jeg lært henne meget omstendelig å epilere. Jeg fikk etterhvert
nattvakt og til min store glede fikk den skjønne nattvakt i etasjen under. Vi møttes til kaffe og jeg
fikk et lite håp. På øyeavdelingen hadde elevene (alene) ansvar for alle drypping om natten og
hva verre var smøre mat til 40 pasienter til frokost. Dette foregikk halve natten mellom
dryppingtoktene på avdelingen. Den skjønne tilbød meg hjelp og det startet omtalte beseiring for
i dag har vi 7 barnebarn........
Gaustad sykehus
Det var med bange anelser to av oss måtte opp her for å lære og behandle og pleie sinnssyke.
Uten vesentlig innføring ble jeg første dag plassert på urolig mannspost Avdeling G. med 60
pasienter –en diger sal. Der satt en diger diakon og leste Dagbladet. Har du fått nøkkelen spurte
han. Ja takk,.

13

Anthun, Olav. (1906-1977). Senere overlæge Sandefjord Sykehus, kirurgisk avdeling.
Hjort, Sven Klaveness. (1908-1990). Sjefslæge, Lillehammer Fylkessykehus.
15
Hall, Karl Viktor. (f. 1917). Senere professor og overlæge, Rikshospitalet kirurgisk avdeling.
14
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Figure 9 Knut Solberg ved avslutningen av sykepleierskolen (med kryss).

sa jeg og kjente i frakkelomme etter det halvkilos tunge knippe som skulle bli min følgesvenn i
flere måneder. Diakonen gjespet og ytret ønske om å spise lunsj. Sm sagt så gjort. Du får passe
på her sa han. Jeg er tilbake om en ½ time. Det er vel den lengste ½ time i mitt liv. 40 mann
ruslet rundt med et kakofoni av lyder. Enetaler, skrik og forbannelser. Pasienter uten
medikamenter - det fantes ingen adekvate midler på den tid. Barbiturater, javel, insulin og
elektrosjokk ble brukt i mange tilfeller og lobotomi, men mer om dette senere. Noen virket
direkte truende selv om jeg aldri ble angrepet. Den hvite frakken ble redningen ble det senere
sagt. Forsøk på homoseksuelt adferd viste seg gang på gang. Resultatet: Inn på isolat for den
aktive. Isolatet var det eneste middel vi hadde når noen ble rebelske eller som nevnt viste
homoaktivitet. Enkelte kunne gå til et slags arbeid hver dag: les på ”lekesalen” forsøk på enkelt
hobbyarbeid. Men på denne avdelingen var det ikke mange. Måltidene var vanskelig å
administrere. Ikke bare på grunn av uroen, men også fordi kun skje var lovlig å bruke. Heldigvis
hadde vi god hjelp av en pasient med syfilis i tredje stadium som trodde han var konge av
Sagaland eller i opphøyde stunder Kong Midas. Han holdt kustus ved langbordet og sørget for
rettferdig fordeling av maten. I sannhet en eiendommelig hendelse. Etter hvert ble jeg kjent med
pasientene og viste om deres legning og vaner. Noen ble jeg glad i og andre var jeg på vakt
overfor. En epileptiker direkte farlig han var sta og kjempe sterk. Han fikk begynnende
symptomer på anfall - gjaldt det å få han inn på isolatet øyeblikkelig. En gang lykkes det ikke og
han raserte hele vaktsalen for han ramlet over ende i krampene.
Sjokkbehandling var en brutal affære. 4-5 pleiere måtte av og til fange inn pasienten og med
håndmakt få han i sengen. Dette foregikk med de andre pasientene nærvær. Noen av de beste
pasientene stilte noen ganger til utekommando. Dette bestod i vedarbeid, saging og hogging og
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transport i bruksstedene inne i sykehuset. Transporten ble utført av to mann dog med ??? bårer –
en foran og en bak. Som nybakt utekommandør var jeg til de grader uheldig første gang. Jeg
plasserte. de to raskeste sammen om en båre og de desidert tregeste på en annen. Det ble
etterhvert en spredning på 200 -300 meter. Flere intetanende turgående ble skremt vette av da
ruten lå litt utenfor ”murene”. Med stor anstrengelse fikk jeg byttet om på mannskapene og da
gikk det bedre. Etterhvert havnet jeg også her på den ene operasjonsstuen hvor jeg assisterte dr
Rørvik med lobotomi. Jobben min var å holde pasientens hode rolig da operasjonen foregikk i
lokalanestesi og ofte under ville basketak.
Etter å ha fulgt med i nåtidens dom over lobotomien må det bemerkes at det var en anerkjent
behandling og de pårørende var med på å bestemme i hvert enkelt tilfelle. Komplikasjoner ble
beskrevet bl a faren for epilepsi. Jeg opplevde i denne perioden at kun håpløse kasus ble
lobotomert og det eneste mål var og få dem rolige, da de var en fare for seg selv og omgivelsene.
Man har glemt at den spanske legen som oppfant metoden fikk Nobelprisen i medisin.
Jeg likte meg etter hvert godt på Gaustad - jeg var på flere avdelinger både A og B hvor rolige og
“snille” pasienter oppholdt seg. Selv bodde jeg på A! Flere hadde selvmordstanker en som ble
litt lengre på do hadde kastet doruller på taklampen for å få glasskår til å kutte pulsåren. En
annen prøvde å henge seg i brannslangen på badet. En tredje gav meg en skriftlig tillatelse til å
slå ham i hjel! I min tid var det ingen som lykkes i sine forsøk.
På den tiden var vel Gaustad en tragedie sett med dagens øyne. Ingen adekvate legemidler fantes
og dermed ble f eks pleiesituasjonen svært vanskelig under mottoet “Vil du ikke i badekaret så
skal du.” Resursene var knappe – gjerrig med barberblader og vaskeartikler. Noen fikk røke og
fikk tilbudt dårlig tobakk og dopapir til å rulle i. Fyrstikkene hadde pleierne. Kostholdet var
meget enkelt.
Etter fullført eksamen på sykepleierskolen ventet sjøtjeneste.
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KNM ”Bergen” - Fleet klasse destroyer”
Jeg ble beordret om bord i KNM ”Bergen”. Skipet hadde egen sykelugar på hoveddekk med to
køyer, tannlegestol og skrivebord , skap og
skuffer. Skipslegen var Lt Jens Hugo Trumpy
16
og tannlegen het Kristian Paulsen fra Trysil.
Etter ”workup” i Oslofjordområdet seilte vi
nordover for å delta i øvelse ”Main Brace”
sammen med engelske og nederlandske
enheter. Det var en tøff øvelse med storm i
Nordsjøen. Den som ikke har opplevd storm i
Nordsjøen med 20 knops fart har noe å glede
seg til. KNM ”Bergen” gjorde seg svært
fordelaktig under skyteøvelsene med
hovedbatteriet og 4” kanoner. For ikke å
snakke om styrbords doble 20 mm Oerlikon
mot slepemål. Vi eskorterte et digert engelsk
hangarskip (navnet husker jeg ikke - tror det
var ”Vanguard”) og søkte etter ubåter. Øvelsen
gikk i over tre uker og etter hvert ble det dårlig
med både vann og mat. En natt våknet jeg av et
forferdelig rabalder på dekk. Det viste seg at
bruskasser med 800 tomflasker hadde løsnet fra
surringen og buldret rundt på dekket. Men det
var ingen ting mot hva som hente dagen etter.
Vi skulle bunkre olje i sjøen og la oss pent til
rette ved siden av hangarskipet. Line ble skutt
over til oss og etter hvert kunne vi hale en lang
slange ombord og som ble skrudd fast til
oljeinntaket. Det ble gitt signal og oljen
strømmet om bord. Det var litt av en bragd og
holde jageren på riktige kurs i forhold til
hangarskipet. Men det gikk bra inntil da.
Figure 11 Doc og tannlægen (Skipslegen Lt Jens Hugo
Trumpy og tannlege Kristian Paulsen.)

Etter hvert ble det gitt signal om at vi hadde fått nok og slangen ble frakoblet. Det man ikke
tenkte på var at slangen over til hangarskipet fortsatt var full av olje hvoretter den ble blåst tom
og hele KNM ”Bergen” ble sprøytet full av olje fra midtskipet og helt til akterdekket. Dette var
flaut og vi faller av og kommer oss unna. Signal fra Hangarskipet: “Sorry”. Så ble det liv og røre
- alle mann på dekk utlevering av tvist, filler og pøser og en storslått redningsaksjon ble satt i
gang. Det ble gnidd og vasket hele dagen og langt på natt. Klærne til alle som hadde sett på
fyllingen var totalt ødelagt av olje. Dette gjaldt også alle på broen. Farlig glatt ble det også.
Derfor ble det rigget til et tau til å holde seg i over dekkene. Neste dag var KNM ”Bergen”
lysegrå og fin som om ingenting hadde hent.

16

Trumpy, Jens Hugo. (f. 1926). Senere avdelingsoverlæge nevrokirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø.
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Sanitetstjeneste ombord
Sanitetstjenesten ombord var mer variert enn man skulle tro. Legen hadde fast kontortid hver dag
og med en besetning på 250 mann ble det mye arbeid. Spesielt å blande hostesaft. Vi hadde nok
eks-tyske tabletter som skulle vannes ut visst forhold. For å gjøre den mer ”virksom” spedde vi
på med noen dråper sprit. Saften ble uhyre populær.
Om det virket mot hoste skal være usagt. Sårbehandling var det vanligste ved siden av
ryggsmerter! Tjenesten den gang var atskillig tøffere enn i dag. Ikke helt ufarlig
reparasjonsarbeider ofte nattøvelser også med landgangsoperasjon. Jeg har fått laget et
slingresikkert brett med hull og rom for førstehjelpsutstyr for sårbehandling, herunder sutur. Jeg
lærte fort å suturere og fikk praktisere det atskillige ganger med Trumpys overvåkene blikk.
Labarbeid var det mye av - særlig mikroskopi og urinundersøkelse. Det var ikke få tilfeller
gonore som ble diagnostisert om bord og samtlige ble behandlet.

Figure 12 KNM “Bergen.

Ved ”klart skip” hadde jeg stasjon akterut med havarigjengen, mens legen var i offisersmessen
som skulle tjene som ”opersjonsrom”. Her var det lagret en del sanietsmateriell. Over høytaleren
ble det hver gang brølt ”såret mann og kanon 3”. Da var det å gripe Niell Robertson båren,
slenge på seg Sanveske II og sammen med fire mann fra havarigjengen å forbinde og
transportere ofrene til offisersmessen. Dette var slett ingen spøk nattestid i uvær! Behandlingen
stoppet heldigvis innenfor døren til offisersmessen! Landgangsøvelsen var morsomme da ble jeg
utstyr med sanvæske og. Nagant revolver i seildukshylster. Vi inntok Harstad by en gang støtte
av lokale hæravdelinger og kom bak på HV-avdeling og MP post som vi tok til fange. Tenk å bli
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tatt til fange av blåkraver. (På denne tid var jeg konstabel 1.klasse med blåkrave og tre gull
striper på skrå på venstre overarm). En dyster side av tjenesten var at jeg også måtte gå i land
som sjef for MP-patruljen om kvelden. Herunder slåssing med fulle gaster forsøke å stoppe
slagsmål med sivile og hente rebelske gaster på kafeer og hoteller. Vi var tre mann og var
bevæpnet med Colt 45 samt håndjern og trekøller. Jeg hadde alltid en frivillig med meg som
byttet til seg slik vakt, det var en mellomvektsbokser fra Horten. Vi kom opp i utallige
situasjoner og av og til farlige. Blant annet da en gast fra KNM ”Trondheim” gikk amok med
stjålet maskinpistol i Tromsø. Heldigvis traff han ingen og da vi tok ham var det ikke flere skudd
igjen. Denne tjenesten likte jeg dårlig av flere grunner. Flere av de vi arresterte for fyll og bråk
tilhørte eget mannskap. Også noen som hadde psykiske problemer pga den tøffe tjenesten med
mørke vintre, uvær, 60 manns banjer og hengekøye, dårlig sanitærforhold, osv. Disse karene
kom til oss i sykelugaren og jeg tør påstå at jeg hadde mange jeg hjalp med fortrolige samtaler
om problemer. Så skar det seg da under landlov med arrestasjon av MP-patrulje med meg som
sjef. Da ble det slutt på de fortrolige samtalene. En meget uheldig kombinasjon. Så skrev jeg
direkte til sjefslegen og forklart forholdene. En uke etter kom det ordre fra MOK at
sanitetspersonell og geistlige skulle fritas fra tjeneste av denne art.
Synkemineøvelse var ikke av veien. Som regel ”pælma” vi ut tønnene i fiskerike områder i
forskjellige dybdeinnstillinger. Opp kom de akkar, uer, torsk og sei. Ut med hvalbåten for å
plukker fersk fisk til middag. Dette virket gunstig på kostholdet i de ulike messer.
Jeg hadde både selvmordsforsøk og dødsfall om bord. Tre mann forsøkte å file over pulsåren, en
av de utenfor sykelugaren! En annen var mer seriøs, han gjemte seg i malerskapet forut og da
han ble funnet blødde han som en gris. Men det var nok en vene. Han ble sendt i land etter
behandling. En døde av hjerteslag en søndag formiddag mens legen var på permisjon. Jeg var
alene om dette – det var ikke greit. Hjertemassasje var ikke i læreboken den gang, heller ikke
munn til munn metode, kun Holger Nielsen som jeg forsøkte uten virkning. Liket stelte jeg
ferdig på en båre med tamponade og vask. Tilkalte lege på land.
Hele vinteren var vi opptatt med øvelser og fiskerioppsyn. Oppsynet var ganske spennende
nattestider. Utenlandske trålere ble ofte tatt innenfor vår fiskerigrense og brakt til havn for
beslagleggelse og fastsettelse av bøter. En natt gikk vi med slukkede lanterner på grensen
nordover. Til styrbord observerte vi en eks-tysk tråler i full sving med å hale inn fangst. Vi satte
kraftig lyskaster på de (Aldis-lampen) og en hektisk aktivitet med kapping av trål og full fart i
maskinen for å komme seg vekk. Flere av våre oppsynsfartøyer var leide fartøyer som ikke var
noe fartsvidunder og det hente derfor at trålerene av og til kom seg unna. Men nå var det en jager
med fart over 30 knop. Tråleren ville ikke legge bi, men ett par salver med styrbords Oerlicon
godt foran fartøyet avgjorde saken. Vi satte prismannskap om bord og brakte tråleren inn til
Harstad.
Tjeneste vinterstid med ”rutefart” mellom Kirkenes og Ramsund var ganske tøft. Jeg har nevnt
de dårlige sanitære forhold. Ja, de var veldig dårlige, nesten ikke adgang til vask av klær.
Elendig plass til klær og personlige ting. Kø hver morgen for å få skvettet vann i ansiktet, åpne
båser til toaletter, luften for 60 manns banjer forut kunne skjæres. Særlig om morgenen når 60 x
2 ulltepper skulle rulles inn i køyen for å stues i stativene, samtidig som frokost skulle ordnes av
dem som hadde bakkstørn. Under gange med alle luker skalket i høy sjø hente det at sjø kom inn
gjennom luftepipene i stedet for å få dårlig luft ut. Dette livet var en direkte psykisk påkjenning
særlig når.
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det hele ble krydret av spylukt fra sjøsyke, fotsvette og
lukt av gammel svette. Matlyst i dette miljø var
vanskelig å mobilisere. Nattesøvn var vanskelig når
vakten ble purret ut med fløyte og bråk, ramling i
stålleidere med digre trebånner (populært kaldt
geitepulere). Under landligge var det noe bedre for de
vi kunne lufte gjennom ventilene og alt var roligere
uten den evinnelige stampesjøen eller slingringen. Egen
hygiene var best å utføre i sene kveldstimer da en del
var på perm eller landlov og kampen om vaskefatet var
enklere. Men bråket når
landlovsgastene kom om bord utover natten og
luftenble krydret med eder og forbannelse fra de som
ville sove. De som kom full om bord ville gjerne
krangle eller fortsette festen. En slik kveld ble jeg
purret ut av vakthavende offiser for å ta meg av en gast
som var nesten bevisstløs av fyll. Det luktet noe rart av
ham. Jeg kikket til ham flere ganger for å spørre ham
hva han hadde drukket. Han hadde funnet en flaske på
standen med noe i som han trodde var sprit. Jeg tenkte
på tresprit og purret legen. Vi fikk ham til å kaste opp.
Han kom seg litt og kunne snakke noenlunde
sammenhengende. Store ble hans øyne dag legen bød
han på en cognac-pjolter! Som jeg lært var motgift mot
tresprit. Heldigvis greide han seg bra.
Tannlegen orket ikke se bølger høyere enn to meter
da gikk han til køys. Han arbeidet imidlertid iherdig
under landligge og når vi gikk innaskjærs. Utstyret
bestod av en feltborrmaskin, lampe og en heller hard
stol. Instrumenter og forbruksmateriell stort sett som
på land. Jeg ble etter hvert en habil tannlegeassistent
og gjorde ferdig både Syntrex-blanding av
amalgam/kvikksølv. Jeg lærte også prinsippene for
ekstraksjon og utførte flere selv under veiledning. All
jobbing med vask og desinfeksjon måtte jeg selvsagt
ta likeså registrering av hull på tannkortene. Jeg lærte
å bruke de riktige benevnelser distalt, lingualt, osv.

Figure 13 Sanitetsbefalet klar til innsats.

All korrespondanse og kontorarbeid ellers var min
oppgave. Å holde orden på alle helsekortene, sykekosten
og henvisninger til spesialist i land med timeavtaler,
transport osv.
Den neste jobben var å orde med
skjermbildeundersøkelse for 250 mann med utfylling
av SKB-kort og å passe på at alle møtte. Mannskapet
kom og gikk, noen ble dimittert, andre overført til
landtjeneste, noen rømte slik at mannskapet ble en.
Figure 14 Blodprøvetagning ombord.
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”bevegelig” masse som krevde orden i mine papirer og registreringen. Så var det rekvirering av
sanitetsmateriell fra nærmeste sanitetsdepot (Horten, Marvika, Bergen, Persaunet, Ramsund).
Stadig krangel om spritrekvisisjonene, feillevering, misforståelser (forsyningssystem var ikke så
godt utbygges som det ble etter hvert).
Ofte endte det med at legen kjøpte direkte fra sivilt apotek og sendte regningen til MK-legen.
Noen ganger fikk vi kjeft for det, men oftest gikk det bra.
Vi hadde svært meget x-tysk materiell i sykelugaren. Instrumenter som pinsetter, sakser og
lignende var av x-tysk kvalitet og hadde en lei tendens til etter hvert å ruste i låsene. Sterilisering
var koking i 20 minutter.
Det var ikke sjelden at vi tok blodprøver for å sende inn til undersøkelse på WR17 . Da brukte vi
”heklenålen” - flere gangs WR kanyle. Jeg hadde et bryne og slipte den så godt jeg kunne. Det
fantes ikke noe engangsutstyr. Urinprøver ble tatt på gammeldags vis; kalilut, Benedikts og
Hellers prøver.
Vi hadde x-tyske enkeltmannspakker, gasbind, fingerbandasjer og lignende, men også en del
engelsk bandasjer som var av atskillig bedre kvalitet. Tyske gassbind ble nesten brukt til
skopussfille og tørking og rengjøring av instrumentarium. Instrumentene til øyeblikkelig hjelp
oppbevarte vi i skåler med formalintabletter! Sublimal ble også brukt, likeså Rivanol til
omslagsbehandling. Hver gang tenker jeg med gru på alle disse stoffene jeg pleide en intim
omgang med.
Av skader hadde jeg heldigvis bare lette tilfeller bortsett fra en brannskade. Kokende vann over
bryst og mave. Han ble behandlet med sterile vaselinkompresser og væsketilførsel.
Smertestillende og innleggelse i sykelugaren. Det gikk fint det også.
Sykelugaren ble mitt tilholdssted om kvelden. Her kunne jeg lese, skrive brev og pusle med
utstyret og gjøre kontorarbeid eller å spille sjakk. Sjakk lærte jeg for øvrig å spille på Gaustad.

17

Wassermann.
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USA
Ut på sommeren 1953 ble jeg frabeordret for å reise til USA for sammen med 28 andre å overta
en kystminesveiper og seile den hjem. Det hørtes spennende ut.
Reiste over med charterfly. Ankom New York etter mellomlanding i Glasgow og på New
Foundland. I New York ble vi i et par dager og fikk ”gjort byen”. Vi fikk overnatte inne på en

Figure 16 Fra Fornebo august 1953.

Navy yard i en Soapbox som var losjilekter med køyer i tre høyder og en spisemesse. Her ble vi
blandet sammen med amerikanske gaster. Det var jo litt artig og skoleengelsken fikk luftet seg.
Så ble vi beordret til Boston, Massachusetts for å overta båten. Da vi kom dit var det ingen båt
der som vi kunne overta. Enden på visen ble at vi etter et opphold der ble videresendt til Norfolk,
Virginia. Der var det heller ingen båt. Den var rett og slett ikke klar for overdragelse ennå. I
mellomtiden ble vi beordret på flere kurs.
Jeg ble utdannet som slangeformann i et meget realistisk kurs i brannbekjempelse. Så fikk jeg et
dykkerkurs og noen kurs i medisinske fag. Flere om bord hadde slektninger i USA og
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permisjoner ble innvilget på
betingelse av at de betalte reisen
selv. Selv drog jeg til Washington
DC for å se på Det Hvite hus.
Overtagelse
Da vi endelig fikk overta båten, ble
livet annerledes. Nå ble det etablert
skipsrutiner og slutt på den
makelige perioden. Nå ble vi opplært
i minesveiping og satt inn i det nye
utstyret av amerikanske offiserer.
Sanitetsmateriell
Fordi skipet var en kystminesveiper
av eikeplank hadde den normalt ikke
sanitetspersonell om bord og
sanitetsmateriell fantes ikke. Kun en
kasse med Calomelsalve (sårsalve)
og en boks med kondomer.
Figure 17 Brannøvelse
Dette vil jeg ikke møte en overfart over Atlanteren med og klaget min nød til
nestkommanderende. Jeg ble bedt om å sette opp en liste med det jeg ville ha. Så ble gjort og
noen dager senere fikk jeg høre at anmodningen var avslått. Jeg ble litt ergerlig og søkte på nytt
og presiserte at jeg var som statsautorisert sykepleier og ville ikke ha ansvar for mannskapet
helse. Da fikk jeg tilsendt to bokser beregnet på redningsflåter med en del førstehjelp saker.
En morgen jeg våknet i køyen lå skipet i en lett duvende bevegelse. På dekk oppdaget vi at i
løpet av natten hadde slagskipet ”Iowa” holdt på å forlegge ved samme kai som oss. Den var
utrolig lang. Det var slagskipet propeller
som gjorde at vi slingret litt. Jeg ble kjent
med to av sykepleierne om bord på ”Iowa”
og ble buden på weekend om bord. Det ble
en uforglemmelig opplevelse ”sykehuset”
om bord var imponerende med
operasjonsstuer og god plass til alle behov.
Vi gikk på shopping i kantinen, spiste
gode måltid, gikk på kino og traff mange
hyggelige folk der iblant flere med norsk
slekt. Da jeg fortalt om mitt dårlige utvalg
av sanitetsutstyr komponert de straks et
utstyr til meg som passet bedre til min
”stand”. Rikholdige medikamenter,
instrumenter og sutur, skalpeller, sprøyter
osv. De ble meget betenkt da de fikk vite
at de skulle seile helt til Norge med den
vesle trebåten. En av offiserene sa at
oljetankene om bord i en slik båt ikke
hadde kapasitet til å gå over Atlanteren.
Spesielt ikke hvis hun fikk litt uvær.
Figure 18 I dykkertanken.
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Dette berettet jeg videre til vår NK som var klar over forholdene og svaret lå i at vi skulle laste
ekstra oljefat på akter dekk og gå i konvoi med seks andre AMS’er når tiden kom.
Charleston.
Etter en tid ble vi beordret ned til Charleston, South Carolina, for videre utdannelse og øvelse.
Her var det varmt. Den gang fantes ingen tropebekledning for mannskaper, ikke en gang hvitt
luetrekk. Vi svettet i vår norske uniformer. Offiserene ordnet seg amerikanske kakiuniformer.
Etterhvert ble det nesten umenneskelig å jobbe i en slik varme. Det ble således gitt anledning til
å anskaffe amerikanske lette blå arbeidsskjorter. Det var en tanke bedre, men svettet gjorde vi.
Jeg innførte salttabletter da jeg var redd for all vanndrikkingen.
I Charleston ble det drevet øvelser med fartøyer, både minesveiping og annet. Charleston var en
trivelig by med palmer og nydelige eiendommer med bygninger i sydstasstil. Merkelig nok traff
jeg en gammel skolekamerat fra folkeskolen. Han studerte ved universitetet. Han hadde fått vite
at et norsk orlogsfartøy lå ved Mine Craft Base. Ved avslutningen av et semester ble jeg buden
på gardenparty på universitet og ble en slags maskot i min uniform. Jeg danset med rektorfruen
”etter ordre”. Flere av gjestene (foreldre og venner) var av norsk avstamning og: ”kjente jeg
Rustalien i Sjåk”. Det ble en uforglemmelig aften med helstekt okse, salater, bakerverk, frukt og
drikke.
I Charleston fikk jeg ordnet skjermbildeundersøkelse av hele mannskap. For embarkert personell
skulle det foregå hver 3. mnd på denne tiden. Etter et skikkelig basketak med legekontoret i land
og skjemavelde fikk jeg det da gjennomført. Hver dag var jeg guide for syke (eller innbilt syke)
på sykebesøk. Det var ikke alle gutter som var stive i engelsk og slett ikke lett å oversette all
slags symptomer. Enklere skader tok jeg meg av selv. Jeg sydde noen kutt og ble riktig flink til
det.

Noen slåsskamper var ikke til å unngå. Særlig etter en fotballkamp som vi vant 11-0 mot et
sammensatt amerikansk lag. Selv om basen hadde egen busslinje var det ikke lett å finne frem til
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de riktige kontorene jeg måtte besøke, tannlege, lege, sykehus, laboratorier, forsyningsdepot
(plaster o.l.), frisør (min jobb).
Julen 1953 ble feiret her og jeg ble selvsagt beordret til enslig festkomite. Post nr 1 – Juletre. Det
fantes ikke noen steder på basens PX så jeg måtte på byen. Ingen trær og oppdrive. Resultatet ble
innkjøp av ett sammenleggbart kunstig tre med fargeglade lamper som varmet opp noe fargede
glassrør med vann i som etterhvert boblet. Ikke alle var like begeistret for plastvidunderet, men
julefest ble det, kalkun og trefarget iskrem og frukt en halv øl per mann. Overraskende nok fikk
vi en sekk julegaver fra sjømannsmisjonen. Sjefen leste juleevangeliet og hilste fra admiralen i
Oslo.
Hjemreise
Så ble det etter hvert tid for hjemreise og alle var travelt opptatt av klargjøring av skipet og
personlige handleturer. Så stod Atlanteren for tur i midten av januar. Vi var noe betenkt, men
hjemlengselen overdøvet vel alt annet. Første stopp ble Bermuda. Her ble vi liggende i flere
dager da en amerikansk LST smelte akterenden i oss. Vi lå ved kai, og knekket flere eikespant i
skroget. Så ble det glade dager i ferieparadiset med landlov og tjo hei. Vi ble reparert på utrolig
kort tid og så bar det av sted. Vi gikk som nevnt i konvoi med seks fartøyer fra Belgia,
Nederland og Portugal. Jeg husker ikke nå om vi møtte disse fartøyene etter Bermuda, men jeg
tror de måtte vente på oss og drive øvelser i mellomtiden. Vi var heldig med været de første
dagene og oljefatene på akterdekket ble etter hvert fylt på hovedtanken og det var en lettelse.
Assistanse til annet fartøy
Midt mellom Bermuda og Azorene fikk vi signal om at en av Portugiserne hadde en såret mann
om bord. Vi ble anmodet om assistere da vi var
eneste fartøy med sykepleier. Jeg tok med meg
min selvkomponerte førstehjelpsveske og ble satt
om bord i lettbåt. En av gastene hadde snublet og
smelt hode inn i en jernpullert og blødde som en
gris. Etter å ha fått han til køys vasket jeg hode og
fikk en hjelper til å holdet ett kompress hardt mot
såret. Et kutt på 10 cm i hodebunnen. Jeg klippet
vekk
håret rundt og studerte på hva nå! Det endte med
at jeg sydde igjen såret - pasienten besvimte - og la
på en diger bandasje. Jeg ga ordre om at lege
skulle bli oppsøkt på Azorene og hvis noe ellers
støtte til - f.eks. ”brillehematon” - måtte vi lete i
eteren etter et fartøy med lege. Vi fikk signal
dagen etter at pasienten hadde det bra og glad var
jeg. Vi fikk fint vær hele veien til Azorene og la til
kai i Porto de Delgado (jeg husker ikke hvor lang
tid vi brukte). Vi ble omringet av småbåter som
ville selge alt mellom himmel og jord, men mest
flasker
med Puero (sprit). Her fikk vi bunkers og proviant.
Paymasteren vår hadde bestilt melk og da det
ankom en eselkjerre med flasker av alle slag fylt
med melk ble han betenkt og spurte hva jeg ville ha Figure 20 Kvartermester (san) Solberg.
gjort. Jeg frarådet kjøpet og da det gikk opp for..
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eselmannen at han måtte returnere med lasset ble det huskestue - han skjelte oss ut etter noter. Vi
fikk melding fra land om at guvernøren ville avlegge oss en høflighets visitt og sjefen ante ikke
hva han skulle servere. Jeg fikk ordre om å servere vin som maskinmesteren hadde (muscatell)
av tvilsom kvalitet. Glass var det dårlig med og det ble valgt to glass med ørn på og under stod
det Siko – altså reklameglass. Jeg iførte meg en hvit kokkejakke og svarte bukser. Omsider kom
han i en diger limousin, en lakei rullet rød løper frem til gangveien, ”garden” stod i giv akt
(gevær hadde de ikke) og en utrenet konstabel forsøkte å ”pipe om bord ” etter beste evne.
Heldigvis varte ikke besøket mer enn 15 minutter og guvernøren rynket på nesen over vinen –
kjenner som han sikkertvar - men han reagerte ikke synlig på Sikoreklamen.
Da jeg skulle hjem og gifte meg med min utkårede handlet jeg drikkevarer og - merk dere - den
ene galon puero på apoteket! Det var litt rart å handle sprit med en hvitkledd farmasøyt! På den
tiden var det vanlig å lage likør selv.
Om kvelden gikk ”Kongens menn” i land. Og la det være sagt at flere forsvant inn til tvilsomme
kvinner som satt i sine vindusposter og viste seg frem. Noe som jeg skulle få bry med senere når
enkelte symptomer dukket opp.
Fra Azorene bar det videre til Lisboa fortsatt begunstiget av godt vær. Det var etter hvert blitt
februar. I Lisboa lå vi kun en dag for å brunkre og laste proviant. Her var melken noe mer
tiltrekkende og det smakte utrolig godt. Vi var på sightseeing i byen, jo det var en vakker by. Så
bar det rundt odden og opp i Biscaya. Nå ble det en annen dans. Vi fikk skikkelig uvær og
”Sauda” oppførte seg som en gal kork. Den var ikke lett å holde på kurs og slingret voldsomt.
Dekketøy og glass og løsøre fløy gjennom luften og etter hvert spredte det seg enumiskjennelig
lukt av sprit fra knuste
flasker gjemt bort på
smarte steder. Godt vi ikke
tok fyr. æret gav seg da vi
kom til den Engelske kanal
og over Nordsjøen til
Kristiansand gikk det bra.
Endelig hjemme. Så ble
det bryllup og lettere
tjeneste ved sjefslegens
kontor.

.

Figure 21 KNM “Sauda” ved kai i Ponta Delgada, Azorene.
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Hørsel og støy

Det var ikke sjeldent at folk som jobbet i støy om kring 90 –100 desibel, får larmskader. Dette
ble tatt svært alvorlig. Marinen fra 1956 hvor man ansatte en øre-, nese, hals-spesialist (Lauritz
Lund-Iversen) for å kartlegge problemene og forsøke å foreslå forebyggende tiltak. Jeg ble
beordret som assistent i dette arbeidet. Det første vi gjorde var å reise rundt i landet for å måle
støy på fartøyer, verksteder og lignende. Vi hadde et radiometer og en konsul båndopptaker.
Dette kapittelet er vel kjent så jeg avslutter her uten å skrive mer om hørsel selv om det er
interessant nok. Jeg arbeidet med dette feltet i flere år.

Figure 22 De fem første mannlige sykepleier i Norge. Fra hø Karlstad, Solberg, Läback, Jekthammer og Tjessem.
Solberg og Tjessem fortsatte sin karriere i Sjøforsvaret.
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Biografi
Solberg, Knut Ragnvald. (1928-1998).
1953 Kvartermester. 1966 Løytnant. 1965 Midlertidig kapteinløytnant. 1970 Kapteinløytnant.
1983 Orlogskaptein. 1986 Avskjed.
1953-1962 Sjøtjeneste, KNM “Arendal”, KNM “Stord”, KNM “Bergen” og KNM “Sauda”.
Tjenestegjørende befal, Sjefslægen for Sjøforsvaret. 1962-1986 Leder, Standardiseringskontoret,
Materiellavdelingen, FSAN. 1985 Utvikling av nytt hjelpeplassutstyr til Sivilforsvaret.
Sykepleier. 1947-1948 Konstabelsskole, Sjømilitære Korps. 1949-1952 Norske Kvinners
Sanitetsforening Sykepleierskole. 1953-1954 Diverse kurs i USA i forbindelse med henting av
KNM “Sauda”. 1954-1955 Norsk Høyere Sykepleierskole, administrasjonslinjen.
Ordener: Kongens ur som beste elev ved SjømilitæreKorps.
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Sanitetsinspektøren
for Sjøforsvaret
_________________________
Dagens Sanitetsinspektorat ble opprettet i 1994 og har i dag har fire stillinger.

Kort historikk
Den eldste skriftlige kilde som viser at det var kirurger tilknyttet den dansk-norske fellesflåte er fra 1493.
Den første faste kirurg ved Sjøforsvarets hovedbase var Bastian Stub som ble utnevnt til Frederik II’s
livkirurg og bartskjær på Bremerholm i 1559. Nicolai Boye (1615-1690) ble i 1678 den første overkirurg i
Sjøforsvaret. Dr. Ambrosius Rhodius (1605-1691) ble i 1636 Sjøforsvarets første medicus og således den
første universitetsudannede medisiner som ble fast tilsatt. I 1680 fikk den norske hær sin første
stabskirurg i Marcus Frölich (1637-1690). Fra 1712 ble Hieronymus Laub (1684-1753) ansatt som
admiralitetsmedicus.

Marinens Sanitet ble opprettet som egen organisasjon ved kongelig resolusjon av 10. april 1826. Siden
1814 har det vært 19 sanitetssjefer i Sjøforsvaret.

Oppgaver
Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret skal
• på vegne av Generalinspektøren for Sjøforsvaret ivareta ledelse og tilsyn med sanitetstjenesten i
Sjøforsvaret
• være Generalinspektøren for Sjøforsvarets rådgiver i sanitetsspørsmål, herunder rådgiver i saker som
angår personell, utdannelse, organisasjon, utrustning og øvelser
• være det faglige bindeledd mellom Sjøforsvaret og Forsvarets Overkommando/Sanitetsstaben
• innenfor sanitetsfagsområdene i Sjøforsvaret, herunder Navalmedisin, være rådgiver for øvrige
avdelinger i Forsvaret.

Stasjon
Sanitetsinspektoratet har stasjon på Haakonsvern Orlogsstasjon utenfor Bergen. Inspektoratet er plassert
på Korvetten sammen med Marineinspektøren, Kystartilleriinspektøren og Stabspresten for Sjøforsvaret.

Adresse
Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret, Box 41 Haakonsvern K-16, 5886 Bergen.
Tlf: 55504893. Fax: 55504890. E-post: saninsp.sjo@marinsp.mil.no

