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SIUMUT IA-MUT
TUNNIUTIINNARTOQ
Qupp. 2, 3 aamma 4

Side 2, 3 & 4

SIUMUT OVERGIVER
SIG TIL IA
LILFOTO

KOMMUNEMI
ATAATSIMIITITAQ SULI
ATAASEQ
PILERSINNEQASSAAQ
Qupp. 8

ENDNU EN KOMMUNAL
KOMMISSION
SKAL NEDSÆTTES Side 8

SILLIMMASERTITTUT UUMMANNAMI
TUNUINNARNEQARTUT MINGUTSITSINERUP
Qupp. 10
IMAQ
SUNNERSIMAGAA
FORSIKRINGSTAGERE Qupp. 11
LADT I STIKKEN
Side 10
FORURENING FRA
THULEBASEN
PÅVIRKER
Side 11
HAVMILJØET

HANS HEDTOFT
NASSAARINEQASSAAQ
Qupp. 24

HANS HEDTOFT SKAL
FINDES
Side 24

Større overblik, lavere omkostninger
Microsoft Business Solutions–C5
En effektiv administrativ løsning til mindre virksomheder.
C5 giver overblik over økonomien og holder styr på
lager, indtjening og udeståender.
Programmet kan nemt udvides efter behov.
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Hans Hedtoft ujarniarpaat
Kalaallit Nunaata Danmark-illu oqaluttuarisaaneranni umiarsuit
umiiartut oqallisigineqarnissaat pillugu oqaluttuassartaq
maannakkut qulaarneqassaaq
Oqaluttuarisaaneq
Hans Hedtoft

Allattoq: Christian Schultz-Lorentzen
Nutserisoq: Utertoq Nielsen

Oqaluttuarisaaneq pillugu
ujaasineq, Kalaallit Nunaanni Danmark-imilluunniit siornagut takuneqarsimanngitsoq aappaagu aasakkut pissaaq, qallunaat aqqartartut
suliffeqarfiat »No Limits Diving« Hans Hedtoft-imik
ujarlilerpat.
30. januar 1959-imi umi-

arsuaq ilaasartaat Hans Hedtoft Nunap Isuata kujataani
umiuvoq. Tamatuma kingorna umiarsuaq ilaasullu 95it umiiarnikkut ajunaartut
takuneqaratillu tusarfigineqanngillat. Pisut ilungersunartut umiiarnerup kingorna
pilersut annertuumik soqutiginnilersitsisimapput Hans
Hedtoft-ip siullermeerluni
angalanerani qanoq pisoqarsimanersoq paasissallugu.
Manna tikillugu paasiuminaatsoq pillugu nassuiaatissamik kinaluunniit sulissutiginnissimanngilaq. Maannakkulli pisoqalerpoq.
- Umiarsuaq qanorpiaq pi-

simanersoq pillugu eqqortoq
maannakkut paasiniarneqassaaq, oqaluttuaq puigorneqartinnagu, angalasussanut
pisortaq Thomas de Richelieu oqarpoq, atuakkiortoq Jan
Schmidt aamma sumiissusersiortartoq Claude Enoch suleqatigalugit angalanissaq pilersaarusiorneqarsimasoq
pillugu.
Ujaasineq
Angalasut siullermik suliassarissavaat Hans Hedtoft-ip
sumiffianik kingullermik nalunaarutigineqartup ujaasiffigineqarnissaa. Umiiarneq
nassaarineqarpat ilisimatuu-

tut misissueqqissaarnerit arlallit aallartinneqassapput,
umiarsuup umiiarneranut
pissutaasunik arlalinnik qulaarsiniartussat.
- Imaq itisoorujussuummat
aqqartartut umiiarnermik misissuisinnaassanngillat. Taamaattumik misissuinermi
aqqartartut robotit ungasissumit aqunneqarsinnaasut atorneqassapput, immap iluani
assiliissutillit sakkortuunillu
qulleqartut.
Misissuinerit naammassineqarpata angalasut kingullertut pingaarnertullu suliassarissavaat ajunaarsimasorpassuit eqqaassutissaannik

umiiarnermut ilisineq, Thomas de Richelieu oqaluttuarpoq, qularnaarumallugu ilerfit innimigeqqusaanerat kanngunarsarneqassanngitsoq,
ujaasinerlu pingaarnertut tassaasoq ajunaarsimasunik ataqqinninniarneq, pisorlu eqqortoq saqqummiukkumallugu.
Ujaasineq tamarmi malinnaaffigineqassaaq TV 2-mi
filmiliortartunit, qanorlu pisoqarneranik paasissutissat
ingerlaavartut malinnaaffigineqarsinnaassapput quppernermi
www.nolimitdiving.dk-mi.
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Dykkerfirma vil finde Hans Hedtoft
Historien bag det mest omtalte skibsforlis i Grønlands og Danmarks historie afdækkes nu
Historie
Hans Hedtoft

Af Christian Schultz-Lorentzen

I en historisk eftersøgning,
som ikke er set tilsvarende i
hverken Grønland eller Danmark, vil det danske dykkerfirma »No Limits Diving« til
næste sommer forsøge at finde vraget af Hans Hedtoft.
Den 30. januar 1959 forliste passagerskibet i farvandet
syd for Kap Farvel. Ingen har
siden hørt eller set noget til
skibet eller de 95 ombordværende, som alle omkom
ved forliset. De dramatiske
omstændigheder har efter
forliset afstedkommet en stor
interesse for at finde ud af,
hvad der skete med Hans
Hedtoft på dens skæbnesvangre jomfrurejse. Indtil nu har
ingen taget initiativ til at finde en forklaring på den histo-

riske gåde. Men det sker
altså nu.
- Sandheden om, hvad der
virkelig hændte med skibet,
skal bringes frem nu, inden
historien fortaber sig i det
fjerne, siger Thomas de
Richelieu, der leder ekspeditionen, som er planlagt i
samarbejde med forfatteren
Jan Schmidt og navigatøren
Claude Enoch.
Eftersøgning
Ekspeditionens første opgave vil være at afsøge området
for Hans Hedtofts sidst
opgivne position. Når vraget
er lokaliseret begynder en
række detaljerede og videnskabelige undersøgelser af
vraget, som vil kunne bidrage med værdifulde informationer, der kan lede frem til
årsagen til skibets forlis.
- Vanddybden er så stor, at
det ikke vil være muligt at
undersøge vraget med dykkere. Derfor vil undersøgelserne blive foretaget med en

eller flere fjernstyrede undervandsrobotter, som er udstyret med undervandsvideokameraer og kraftigt lys.
Når undersøgelserne er
afsluttet, vil ekspeditionens
sidste og vigtigste opgave
være at placere en mindeplade på vraget til minde om de
mange omkomne, fortæller
Thomas de Richelieu, som
garanterer, at gravfreden

ikke krænkes, og at ekspeditionen først og fremmest
udføres til ære for de
omkomne og for at få sandheden frem i dagens lys.
Hele ekspeditionen følges
af et produktionshold fra TV
2 og informationer om forløbet opdateres løbende på
www.nolimitsdiving.dk.
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Hans Hedtoft
siullermeerluni
angalanermini 55-inik
ilaasoqarluni 39-nillu
inuttaqarluni umiuvoq.
Aasaru angalasut
umiiarnermik
nassaarniarlutik
ujaasissapput.
Hans Hedtoft gik på sin
jomfrurejse ned med 55
passagerer og 39
besætningsmedlemmer.
Til sommer vil et
ekspeditionshold forsøge at
finde vraget.

