
 

Fløy 2200 km for å redde mann (35) 
- En av verdens lengste redningsaksjoner med helikopter, sier sysselmannen på Svalbard. 
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En dansk mann er nå brakt i sikkerhet etter en svært stor redningsaksjon natt til lørdag. 

35-åringen ble alvorlig syk da han var på en ekspedisjon på nordspissen av Grønland. 

Etter at grønlandske myndigheter ikke klarte å få redningsmannskaper frem til stedet der mannen 

var, ba de Norge om hjelp. 

Mannen skal ha vært så syk at han kunne ha omkommet dersom han ikke fikk hjelp. 

Reddet av norsk helikopter 

- Heldigvis hadde kystvakta et av skipene sine her i området utenfor Svalbard, forteller assisterende 

sysselmann på øygruppa, Lars Fause til NRK. 

Dette skipet hadde et redningshelikopter ombord. 

- I tillegg hadde vi et redningshelikopter til i Longyearbyen. Dermed hadde vi beredskap nok til å 

sørve lokalbefolkningen på Svalbard selv om vi sendte ut et helikopter til Grønland, sier Fause. 

Dermed lettet det norske Super Puma-helikopteret, som driftes av selskapet Airlift for norske 

myndigheter, fra bakken i Longyearbyen fredag kveld. 

(Artikkelen fortsetter under kartet) 
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LANG FLYTUR: Helikopteret fløy fra Svalbard til nordspissen av Grønland - en tur som tilsvarer 

Oslo-Praha én vei. 

Måtte fly 2200 km 

For å nå frem til mannen, måtte de norske redningsmannskapene krysse Grønlandshavet med 

helikopter. 

Denne ferden - én vei - tilsvarer en flytur mellom Oslo og Praha. 

Under redningsaksjonen fløy helikopteret til sammen over 2200 km, en reise som tok nærmere 15 

timer. 

Helikopteret måtte mellomlande og fylle på drivstoff to ganger for å nå frem til mannen; i Ny-

Ålesund nord på Svalbard og på en dansk miltærbase på nordøstkysten av Grønland. 

Mannen var rundt 400 kilometer nordvest for denne basen, helt ved nordspissen av Grønland. 

Han er nå på sykehuset i Longyearbyen, og den medisinske tilstanden hans beskrives som stabil. 

Sykehuset tar sikte på å sende mannen til fastlands-Norge i løpet av det kommende døgnet, 

slik at han kan bli behandlet ved et større sykehus der. 

 

 

 


