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To danskere reddet på indlandsisen

To tidligere medlemmer af den danske Siruspatrulje i Grønland, der deltager i en ekspedition over
indlandsisen, er blevet bjærget af en redningshelikopter fra Svalbard. Scanpix
To forvildede ekspeditionsmedlemmer reddet på isen.
To tidligere medlemmer af den danske Siruspatrulje i Grønland, der deltager i en ekspedition over
indlandsisen, er blevet bjærget af en redningshelikopter fra Svalbard. Det skete efter at de havde
udsendt nødsignaler fra Lockwood Ø på Grønlands nordspids. Det oplyser KNR/Grønlands Radio.
De to ekspeditionsdeltagere udsendte nødsignalet, fordi den ene - en dansk læge - havde fået
problemer med blindtarmen. Efter et ophold på Svalbard overflyttes han søndag til sygehuset i
Tromsø i det nordlige Norge.
Den norske redningshelikopter blev rekvireret af Flyveredningstjenesten i Kangerlussaq, efter at en
lokal helikopter havde måttet opgive at undsætte de to danskere.
Hvorfor skriver i at de var forvildede? Hvis der er tale om de to mennesker jeg tror det er. Så har jeg
temmeligt svært ved at tro de var faret vild. Jeg har været på Grøndland med den ene på et aktisk
vinterfjeldskursus han køre. Og den anden er tidligere patruljeføre i Jægerkorpset.
http://komud.dk/tag/nerthus-explore/ http://www.nerthus-explore.com/ http://www.nerthusexplore.com/ Lægen ( Jesper? )har fået blindtarmsproblemer lyder det jo, det er ikke det samme
som at forvilde sig. Hvis der er tale om Jesper Melin så er han en hård hund. Husker at vi efter en
dag hvor vi var godt slidte. Slog lejer på isen. Hvilket køre efter en fast rutine. Han tog så og kørte
hele næste dags rute for at se om den var overkommelig for os. Under vejs faldt han i vandet, men
kom op og fortsatte. Hjemme igen fik han problemfrit gang i vores coolman brændere. Som jeg
ellers havde døjet med i timer. Jeg havde prøvet dem før og skulle instruere de andre i brugen.
Hvilket gik op i hat og briller. Men ok, det er ikke sikkert det er disse to der er tale om. Desuden har
de to jo kørt tusinder af kilomenter i området før. Og Jesper har før haft folk me dover indlandsisen,

godt nok længere syd på. Nå syntes bare det var lidt æreskrænkende at skrive forvilde sig, når der er
tale om en blindtarmsbetændelse.
Læs/besvar
24. jun 2009 kl. 18:01 Erik B. Jørgensen
Læs/besvar
Tak til Claus BisgaardJa det var os. Jeg er helt uforstående over for Nordjyske påstand over vi er
"Forvildende". Da vi havde fuldt vores rute i 83 dage over 2700 km. Da min makker fik
blindtarmsbetændelse.Hvis jounalisten ville søge lidt, så ville vores hjemmeside hurtigt dukke op.
Men til dem der vil læse om vores tur og vores noget uventet og dramatiske redning. Kan de gå ind
og læse om det på vores hjemmeside under dagbog www.thuletilthule.dk Vi var også ca 200 km fra
indlandsisen og havde ikke være på isen de sidste 33 dage. Ærveligt man ikke kan citere korrekt fra
www.knr.glMen igen tak fordi nogen gider at gøre opmærksom på, at noget er forkert /
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