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Eqqaassutissaq ileqquliunneqartussamut
tunngaviusussaq
»Hans Hedtoft«-imut ilaallutik ajunaarsimasunut eqqaassutissap Den nordatlantiske bryggemi
uleerneqarnera inuit 500-it najuuffigaat
All. Kurt Kristensen

Qangali utaqqisaq

THOMAS BORBERG, POLFOTO

KGH-p umiarsuaanut
»Hans Hedtoft«-imut
ilaallutik ajunaarsimasunut eqqaassutissap
uleerneqarneratigut naggasiisoqarpoq.
– Ataataga eqqaaniarumallugu ornitassaqanngisaannarsimavunga,
Tommy Sandin Politikenimut oqarpoq.
– Una naggasiinertut ilisinertut - misinnarpoq.
Eqqaaniaajumalluta ornitassaqalerpugut.
Ajunaarnikkulli qimagaasut sinnerlugit sulissutiginnittuusimasut
Kirsten Sietamip Sandra
Vindingillu aamma neriuutigaat, eqqaassutissamik sapaammi januarip 30-ianni Den nordatlantiske Bryggemi uleersineq ileqquliunneqartussamut aallarniutaajumaartoq.
– Neriuppugut ilaqutaasut ukiut tamaasa januarip 30-ianni nalunaaqutaq 18 eqqaassutissap sioraanut katersuuttalerumaartut, Kirsten Sietam Sermitsiamut oqarpoq.
– Ilaqutaasut atassuteqarfigisartakkagut
amerliartuinnarput, sulilu oqaluuserisassaqaqaagut. Taamaattumik
ullormi nalunaaquttallu
akunnerani aalajangersimasumi katersuuttalersinnaagutta nuannissaaq. Taavalu takujumaarparput tamanna
qanoq ingerlateqqissanerlutigu.
– Neriuutigaara ja-

nuar 1959-imi ajunaarneratigut annaasaqarsimasoq.

»Hans Hedtoft«-ip ajunaarneratigut qimagaasut sinnerlugit sulissutiginnittut Kirsten Sietam, saamerleq, aamma Sandra Vinding, eqqaassutissamik ajunaarsimasut 95-it aqqinik allattuiffigineqarsimasumik uleersisuupput. Saamerliupput Nanortallip borgmesteria Nikolaj Ludvigsen, namminersornerullutik oqartussat allaffissorneranni qullersaq Kaj Kleist, naalakkersuisut siulittaasuat Hans Enoksen aamma dronning Margrethe.
Initiativtagerne til gruppen af pårørende fra »Hans Hedtoft«-forliset, Kirsten Sietam, til venstre, og Sandra Vinding, afslørede i fællesskab mindepladen med navnene på de 95 omkomne. Til højre er det borgmesteren i Nanortalik Nikolaj Ludvigsen, hjemmestyrets adm. direktør Kaj Kleist, landsstyreformand Hans Enoksen og dronning
Margrethe.
nuarup 30-iat siunissami
aliasuffittut, kisiannili
aamma neriuuteqarfittut
atortalerumaarlutigu,
Sandra Vinding oqarpoq.

Qanigisaasut
Kirsten Sietam januarip
arfernanni Sermitsiaq
aqqutigalugu Hans Hedtoftip ajunaarneratigut
ajunaarsimasut ilaqutaannik ujartuinikuuvoq.
– Ajoraluartumik saaffiginnittoqarnikuunngilaq, Kristeligt Dagbladikkulli ujartuinitsigut qujanartumik qanigisaasunik qulinik naammattuugaqarnikuuvugut.
Kalaallit Nunaanni
Namminersornerullutik

Oqartussat Kirsten Sietam qanigisaasunik ujartuinerani ikiussallugu
neriorsuisimapput.
– Ilaqutariit 30-it missaanniittut suli amigaatigaagut.
Kirsten Sietam KGHip umiarsuartaavata ajunaarneratifut qanimut
misigisaqarsimasut misigisaannik oqaluttuaannillu amerlasoorpassuarnik katersuisimagami
tamakku atuaganngorlugit saqqummersinnissaat
eqqarsaatigilersimavaa.

Eqqaassutissaq
mamoriusoq
Eqqaassutissaq tassaasoq Kalaallit Nunaata

marmoria ajunaarsimasut 95-it aqqinik allattuiffigineqasimasoq
»Hans Hedtoft«-illu saneraaniit isigalugu assinganik kigartuiffigineqarsimasoq januarip 30ianni Christianshavnimi, 1959-imi Den kgl.
grønlandske Handel-ip
sumiiffigisimasaani ullumikkullu Den nordatlantiske Byggeusumi uleerneqarpoq.
Uleersinermi inuit
500-it peqataapput, ilaatigut najuullutik dronning Margrethe, naalakkersuisut siulittaasuat
Hans Enoksen Nanortallillu borgmesteria Nikolaj Ludvigsen.

Kalaallillu Københavnimit Patienhotel-ianniit
bussi ulikkaarlugu peqataajartortoqarpoq.
Oline aamma Kristian
Heilmannikkut Nuummeersut, Elise aamma
Samuel Olsenikkut Sisimiuneersut kiisalu Bjarne Egedep Narsameersup peqataanissaat Royal Arctic Linep isumagisimavaa.
Eqqaassutissamik
uleersisuupput Kirsten
Sietam, angumminik maskinsmester Holger Sindahl Nielsenimik annaasaqarsimasoq aamma
Sandra Vinding, angumminik Berthel Hohlmannimik umiarsuup 30. ja-

– Eqqaassutissaq ullumikkut uleerneqartoq
qangali utaqqineqalersimavoq, Kirsten Sietam
Ritzaus Bureauimut
oqarpoq.
– Inuit allat iliverneq
qanigisaminnik toqusimasunik eqqaaniaaffissaqartarput. Uagulli qimagaasimasugut ukiuni
46-ni ajunaartortagut iliversimanngilagut, eqqaaniaarniarutsigillu ornitassaqarsimanata, tamannalu tamatsinnut
artornartuusimavoq.
Naalakkersuisut siulittaasuata Hans Enoksenip misiginneqataanini
oqaatigaa qanigisaasullu
eqqaassutissamik ornitassaqalersimanerat
nuannaarutiginerarlugu.
Borgmester Nikolaj
Ludvigsen attortisimaaqaluni oqaaseqarpoq,
Beethovenillu erinniarsua »Skæbnesymfoni«
tusaraangamiuk ulluni
taakkunani pisimasut
eqqaamalluinnartarnerarlugit.
– Erinaq taanna Kalaallit Nunaata Radioatigut appinneqaannartorlu qiaammerlungalu
nutsakka tikkortutut
ilersarput, tassali ajunaarneq alianartoq taanna eqqaasangaarakku,
Nikolaj Ludvigsen oqarpoq.

Mindeplade som begyndelse til en tradition
500 overværede afsløring af et mindesmærke for de omkomne fra »Hans Hedtoft« på Den nordatlantiske Brygge
Af Kurt Kristensen
Med afsløringen af mindepladen for de omkomne ombord på KGH-skibet »Hans Hedtoft« er
der sat et punktum.
– Jeg har aldrig haft et
sted at gå hen og mindes
min far, siger Tommy
Sandin til dagbladet Politiken.
– Det her føles som en
afslutning - som en begravelse. Man har fået et
sted at gå hen for at mindes.
Men samtidig håber
initiativtagerne til gruppen af pårørende fra forliset, Kirsten Sietam og
Sandra Vinding, at afsløringen af mindepladen
søndag den 30. januar på
Den nordatlantiske
Brygge i København vil
grundlægge en tradition.

– Vi håber, at pårørende vil samles hvert år
foran mindepladen den
30. januar klokken 18, siger Kirsten Sietam til
Sermitsiaq.
– Vi kommer i kontakt
med flere og flere af de
pårørende, og vi har stadig så meget at snakke
om. Derfor vil det være
flot, hvis vi kan samles
på en bestemt dag et bestemt klokkeslæt. Og så
må vi se, hvad resten af
dagen udvikler sig til.
– Det er mit håb, at
den 30. januar fremover
ikke blot skal være forbundet med sorg, men
også med varme tanker,
siger Sandra Vinding.

Pårørende
Kirsten Sietam efterlyste
i Sermitsiaq den 6. januar pårørende til de om-

komne ved Hans Hedtoft«forliset.
– Det gav desværre ikke resultat, men en lignende efterlysning i Kristelig Dagblad bragte os i
kontakt med 10 pårørende fra forliset.
Grønlands Hjemmestyre har lovet Kirsten Sietam hjælp med den fortsatte opsporing af de
pårørende.
– Vi mangler stadig at
få kontakt med omkring
30 familier.
Kirsten Sietam har efterhånden samlet så
mange fortællinger og
breve fra pårørende og
andre, som oplevede forliset af det nye KGH-skib
på tætteste hold, at hun
planlægger at udgive en
bog med disse beretninger.
Mindepladen i grøn-

landsk marmor med navnene på alle 95 omkomne og skibet »Hans Hedtoft« i relief blev afsløret
søndag den 30. januar på
det sted på Christianshavn, som i 1959 rummede Den kgl. grønlandske
Handel og i dag Den
nordatlantiske Brygge.
500 deltog i afsløringen, blandt andet dronning Margrethe, landsstyreformand Hans
Enoksen og borgmester i
Nanortalik Nikolaj Ludvigsen.
Fra Det grønlandske
Patienthotel i København kom en busfuld deltagere
Royal Arctic Line sørgede for, at Oline og Kristian Heilmann fra
Nuuk, Elise og Samuel
Olsen fra Sisimiut og
Bjarne Egede fra Narsaq

kunne deltage.
Afsløringen af mindepladen blev foretaget af
Kirsten Sietam, der mistede sin far, 2.maskinmester Holger Sindahl
Nielsen, og Sandra Vinding, der mistede sin far,
bådsmand Berthel Hohlmann, ved forliset den
30. januar 1959.

Længe ventet
– Den mindesten, der afsløres i dag, har været
længe ventet, sagde Kirsten Sietam ifølge Ritzaus Bureau.
– Andre mennesker
har gravsteder, hvor de
enkelte kan mindes deres afdøde. Vi efterladte
har i 46 år ikke fået begravet vore omkomne, vi
har ikke haft et sted at
mindes, og vi har alle følt
det som et stort savn.

Landsstyreformand
Hans Enoksen gav i sin
tale udtryk for sin store
deltagelse, og også han
var meget glad for, at de
pårørende har fået et
sted at kunne mindes.
Borgmesteren i Nikolaj Ludvigsen var meget
berørt og fortalte om,
hvordan dagene efter forliset stadig står lysende
klart i hans erindring,
når han hører Beethovens »Skæbnessymfoni«.
– Det løber mig den
dag i dag koldt ned ad
ryggen, og nakkehårene
rejser sig, når musikken,
der blev spillet i Grønlands Radio, minder mig
om det tragiske forlis,
sagde Nikolaj Ludvigsen.

