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Syg sømand sejlet i land 

Af Ninna Falck , 04 APR 13

En sømand på et skib fra Rusland på vej gennem
Øresund var alvorligt syg. Han skulle hurtigt i
behandling, og marinehjemmeværnet fra Helsingør
rykkede ud omkring midnat og hentede ham i land.

MHV 906 FÆNØ (arkivbillede). 

Onsdag aften klokken 23.20 blev operationsofficer og fartøjsfører ved Flotille 362

Helsingør, premierløjtnant Christian Gravad kontaktet af Søværnet.

 

Sendt i land af Radio Medical

Det russiske fragtskib, NEVA LEADER1, havde problemer. En sømand ombord

havde voldsomme symptomer, og efter en snak med skibsfartens lægeservice,

Radio Medical, stod det klart for skibets kaptajn, at manden måtte i land til

behandling. Derfor havde det russiske skib nu bedt om hjælp, og var vendt rundt ved

Höganäs og var på vej tilbage ned i Øresund.

 

"Jeg havde lige været ude at sejle med min besætning samme aften, så de blev

kaldt op og bedt om at komme tilbage til skibet, fortæller Christian Gravad, som fik

samlet en besætning på i alt 8 mand M/K.

 

Christian Gravad vurderede, at det var en fordel at sende gummibåden fra flotillens

fartøj, MHV 906 FÆNØ, i forvejen med to sygdomsbehandlere. De ville så hurtigt

kunne komme om bord på NEVA LEADER1 og danne sig et overblik over

situationen, indtil FÆNØ kom frem. Gummibåden og FÆNØ afgik fra Helsingør

Havn ved midnat.

 

Rødme og blærer

Ude på NEVA LEADER1 tilså sygdomsbehandlerne sømanden. Han var rød og

hævet over hele kroppen og havde blærer på huden, hvor flere var bristede.

Alligevel var han i stand til selv at gå om bord på FÆNØ, hvorfra man i mellemtiden

havde alarmeret en ambulance, som ventede i Helsingør Havn.

Christian Gravads sygdomsbehandlere gætter på, at der måske kunne være tale om
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en form for forgiftning, det var dog ikke lige til at vurdere. Men han var hårdt ramt, og

alle i besætningen var glade for at kunne hjælpe ham i land.

Klokken 01.20 blev Christian Gravad og hans folk frigivet fra opgaven af Søværnet

og kunne vende hjem igen til en amputeret nattesøvn efter en god indsats.
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