
Belønning for redningsdåd fra Carnegies Heltefond for Norge 

Gjesdal, den 2. september 2013 

 

Den 19. februar i år, 2013, var Kent Haglund og Magnus Winther på rett sted i rett tid. 
En mann hadde kjørt seg gjennom isen med traktor på et vann i Seldalsheia. Mannen var 
sterkt skadet, og traktoren brant. Haglund og Winther kom enkeltvis tilfeldig forbi 
ulykkesstedet. De krøp utpå, og fikk halt den forulykkede på land. 

Dette er en handling det står respekt av, og som samfunnet vil belønne! 

Vi har heldigvis gode organisasjoner som Carnegies Heltefond for Norge. Carnegies 
Heltefond ble stiftet med Andrew Carnegies gavebrev av 1911 til samfunnsnyttige 
formål, blant annet påskjønnelse til heltedåder. Ambassadøren for USA i Norge er alltid 
med i styret, som ledes av tidligere fylkesmann i Oslo og Akershus, Hans Røsjorde. 

Det er en stor ære for meg i dag å stå her på vegne av styret i Carnegies Heltefond for 
Norge, og å overrekke bronsemedaljer, miniatyrmedaljer og diplomer til Kent Haglund 
og Magnus Winther, begge bosatt i Gjesdal kommune. 

Styret i Carnegies Heltefond for Norge gir følgende vurdering av det dere gjorde: 

”De to redningsmennene utsatte seg selv for en viss fare gjennom sin aksjon, og gjorde 
en god innsats som berget liv.” 

Dere er dermed berømmet for innsatsen – der og da. Dere observerte en kritisk 
situasjon hvor menneskeliv stod i fare, og viste ansvar, mot og rask handling. Ikke bare 
har dere berget liv, men dere er også viktige forbilder for oss alle. 

Jeg skal gi dere med på veien noen ord fra en av de aller største heltene Norge har 
fostret, nemlig Fridtjof Nansen. Polfareren, utfordreren og forsker og forskeren har 
sagt: ”Selv de høyeste drømmene over skyene er av liten verdi hvis de ikke fører til 
handling.” 

Dere handlet da det var nødvendig. 

Takk! 


