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Som at få en
helt ny familie
– Det er som om, at jeg
har fået en helt ny familie, siger 60-årige Oline
Heilmann fra Nuuk.
Hun deltog sammen
med sin mand Kristian
Heilmann søndag den 30.
januar på Den nordatlantiske Brygge i København i afsløringen af
mindepladen for de 95
omkomne ved Hans Hedtoft-forliset i 1959.
Selv om forliset skete
for 46 år siden, var det
først i løbet af januar, at
Oline Heilmann kom i
kontakt med mange af de
andre efterladte ved forliset
syd for
Kap
Farvel
den
30. januar
1959.
Via
internettet
kom
Oline
Heilmann
i kontakt
med
Kirsten
Sietam og Sandra Vinding
fra Pårørendegruppen,
som tog initiativet til opsætningen af mindepladen på det sted på Christianshavn, hvor skibet
Hans Hedtoft skulle have
vendt tilbage efter sin
jomfrutur til Grønland.
Efter afsløringen af
mindepladen den 30. januar har Oline Heilmann opretholdt kontakten med Kirsten Sietam
og Sandra Vinding.
Det viste sig hurtigt, at
mange af de efterladte
har arbejdet med de
samme følelser og de
samme spørgsmål gennem alle årene, selv om
de har været spredt for
alle vinde i Grønland,
Danmark og udlandet.

Fem fra Grønland
Ved afsløringen af mindepladen deltog fem af
de efterladte fra Grønland: Oline og Kristian
Heilmann fra Nuuk,
Emilie og Samuel Olsen
fra Sisimiut og Bjarne
Egede fra Narsaq.
Oline Heilman mistede
sin mor, jordemoder Marie Olsen, Samuel Olsen
sin bror, telegrafist Lars
Christian Olsen, og Bjarne Egede sin far, landsrådsmedlem og formand

for fisker- og fangerorganisationen KNAPP Carl
Egede ved forliset syd for
Kap Farvel den 30. januar 1959.
For Oline Heilmann
blev afsløringen af mindepladen, lavet af grønlandsk marmor, med navnene på alle 95 omkomne
en følelsesladet, men
også en meget flot oplevelse:
– Det føltes som om, at
Mor først nu blev begravet.

Forældreløs i Danmark
Ved afsløringen af mindepladen på Christianshavn gik Oline Heilmanns
tanker til
både
hendes
far og
mor.
Oline
Heilmann mistede
som 8årig sin
far Karl
»Kaalikkuluk«
Olsen,
som var
skibstømrer ved
værftet i
Sisimiut.
Den 8. januar 1953 sejlede Karl Olsen sammen
med sin fætter Kristian
Olsen ud fra Sisimiut i
en lille motorbåd.
De vendte aldrig tilbage.
Oline Heilmanns mor,
Marie Olsen, tog som
enke med to små piger
en uddannelse som jordemoder på Rigshospitalet
i København.
I 1958 blev Marie Olsen ansat på sygehuset i
Qaqortoq, men skulle i
januar 1959 rejse med
Hans Heftoft ned til sine
to børn, som var forblevet i Danmark.
Hun nåede aldrig frem.
Efter Hans Hedtoftforliset stod Oline Heilmann og hendes lillesøster som forældreløse i
Danmark:
– Det var ganske forfærdeligt.

Tre breve
Sermitsiaq har spurgt
Oline Heilmann, om hun
vil fortælle om forliset og
tabet af sine forældre.
Oline Heilmann har i
stedet givet os tre breve,
som hun gennem årene
har skrevet til sine forældre.
Vi bringer brevene på
denne side.

Ilaqutaasorpassuit imminnut ilisarisimanngikkaluarlutik ukiut 46-it ingerlanerini assigiissunik misigisaqartarsimallutillu eqqarsaateqartarsimapput. Oline Heilmannip, saamerliusup, januarimi aatsaat Pårørendegruppemeersut Kirsten Sietam aamma Sandra Vinding atassuteqarfigilerpai, atassuteqarfigiuassanerarlugilli: –
Oqaloqatigiissutissaqangaaratta.
Mange af de pårørende har arbejdet med de samme følelser og de samme spørgsmål gennem 46 år - uden at kende hinanden. Oline Heilmann, til venstre, kom først i januar i kontakt med initiativtagerne til Pårørendegruppen
Kirsten Sietam og Sandra Vinding, men de har fastholdt kontakten: – Der er så meget at snakke om.

Breve til mine forældre
Oline Heilmann har skrevet om sorgen ved at miste begge sine forældre men kommer aldrig over det tomrum, som de to tragedier skabte
børn, så vi har seks børnebørn, alle drenge.
De er livets gave til os.

Til mine forældre
Mor og Far, I blev borte
uden at sige farvel til
mig, uden at give mig et
kys, uden at give mig et
knus.
Far, du tog ud i din lille
motorbåd, men kom aldrig hjem igen.
Det var den 8. januar
1953, da jeg var 8 år.
Far, din kærlighed til
din datter var meget stor
og meget stærk.
Når du skulle til at spise, satte du mig på dit
skød og spiste sammen
med mig af det, som du
selv skulle spise.
Så meget elskede du
mig.
Et pigebarn, der elskede sin far så højt, ventede forgæves.
Far kom aldrig tilbage.
Mor, du sendte et telegram fra Qaqortoq og
skrev, at nu kommer du
ned til mig i Danmark,
men du kom aldrig til
mig.
Din ankomst var en begivenhed, som jeg rigtig
meget havde glædet mig
til.
En pige på 14 år blev
forældreløs i et fremmed
land.
Det var usigelig forfærdeligt.
Det var den 30. januar
1959.
Min lillesøster og jeg
var nu alene i et fremmed land uden familie de var alle i Grønland.
På jeres fødselsdage,
juleaftensdag og den
dato, hvor I omkom, laver
jeg små buketter med
sløjfe.
Sammen med min
mand går jeg ned til
stranden og kaster de
små buketter ud i havet.
Jeg lader min hånd
hvile lidt i det store
vand, hvor I to og andre i
vor familie har deres
gravsted, deres meget
store gravsted.
Mor og Far, jeg elsker

Ved mindepladen

PRIVAT

Af Kurt Kristensen

PRIVAT

Oline Heilmann deltog ved afsløringen af mindepladen for de
omkomne ved Hans Hedtoft-forliset

Hans Hedtoftimik ajunaarsimasunut eqqaassutissaq
naalakkersuisut siulittaasuata Hans Enoksenip nigalittalerpaa.
Landsstyreformand Hans Enoksen lagde en krans ved
mindepladen for de omkomne ved Hans Hedtoft-forliset.
jer.
I er altid i mit hjerte.

Til min mor
Mor rejste til Danmark i
april 1955 for at blive
elev på Jordemoderskolen på Rigshospitalet i
København.
Mor tog min lillesøster
og mig med til Danmark
for ikke at efterlade os i
Grønland.
Vi kom på Frk. Schneiders Børnehjem på Bispebjerg, og vi holdt tit
weekend hos mor.
Det var rigtig dejligt.
Da Mor blev færdig
med sin uddannelse, fik
hun i 1958 en stilling i
Qaqortoq.
Så sendte Mor et telegram til mig i januar
1959 for at fortælle, at
hun ville komme ned til
os i Danmark.
Hvor var det herligt.
Nu ville jeg snart komme hjem til det land, jeg
altid havde længtes efter.
Nej, hvor jeg glædede
mig.
Efter nogle dage blev

min enorme glæde og
længsel erstattet af en
forfærdelig sorg.
Mor kom alligevel ikke
ned til mig.
Hun forsvandt i havet.
Åh nej, det var ganske
forfærdelig.
Dengang besluttede
jeg: Når jeg er færdig
med skolen, vil jeg have
mig en uddannelse.
Som sagt, så gjort.
Jeg fik mig en uddannelse indenfor Postvæsenet.
Det, som jeg ville opnå,
kunne nu blive til virkelighed.
Når jeg havde fået mig
en uddannelse, ville jeg
rejse hjem til mit elskede
land.
Og det gjorde jeg så i
1963.
Kristian Heilmann og
jeg, vi mødte hinanden,
dengang vi var i Danmark.
Vi blev så gift i Nuuk i
1968.
Vi har tre børn, Ujarak, Maja og Malik.
De har alle hver to

Søndag den 30. januar
2005 var virkelig en
smuk og meget følelsesrig dag.
Det blev en uforglemmelig dag for mig, der
netop var ankommet til
København til afsløringen af mindepladen for
de omkomne fra Hans
Hedtoft-forliset.
Det blev en meget hård
dag, hvor alle minderne
dukkede op.
Jeg er meget glad for,
at min mand stod ved
min side og holdt om
mig.
Det følte jeg mig meget
tryg ved.
Det er først nu, at jeg
føler, at mit savn og min
længsel efter Mor næsten
er blevet sat på plads.
Det føles nærmest, som
om at jeg har været til
hendes begravelse.
Jeg vil sige 1000 tak til
Kirsten Sietam og Sandra Vinding fra Pårørendegruppen for det store
arbejde, som de har gjort
i forbindelse med realiseringen af mindepladen.
Det blev så smukt et
minde, de gav os.
Det er virkelig flot »piger« - godt klaret.
Sidst men ikke mindst
vil jeg sige tak til Royal
Arctic Line for den tur til
København, som rederiet
gav os.
Uden rederiets hjælp
kunne vi umuligt have
deltaget ved den store og
flotte begivenhed.
Hjertelig tak fra Kristian og jeg.
Oline Heilmann.
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Soorlu nutaanik
ilaqutartaarluni
– Soorlu tassa nutaanik
ilaqutartaarluni, Nuummeersoq 60-inik ukiulik
Oline Heilmann oqarpoq.
Hans Hedtoft 1959-imi
ajunaarmat ajunaaqataasimasunut 95-inut eqqaassutissap sapaammi
januarip 30-ianni Den
Nordatlantiske Bryggemi
uleerneqarneranut uinilu Kristian Heilmann najuussimapput.
Naak tamanna ukiut
46-it siornatigulli pisimagaluartoq taamaattoq
Oline Heilmannip januarip ingerlanerani aatsaat
Hans Hedtoftip 30. januar 1959-imi Nunap Isuata kujataani ajunaarneratigut qimagaasimasorpassuit atassuteqarfigilersimavai.
Oline Heilmannip Internet aqqutigalugu Pårørendegruppemeersut
Kirsten Sietam aamma
Sandra Vinding, Christianshavnimi, Hans
Hedtoftip Kalaallit Nunaaliarngaareersimalluni uteriaruni tikiffigisimasassaraluani eqqaassutissiortoqarnissaanik
sulissutiginnittuusimasut atassuteqarfigilersimavai.
Eqqaassutissap januarip 30-ianni uleerneqarnerata kingornatigut
Kirsten Sietam aamma
Sandra Vinding atassuteqarfigiualersimavai.
Paasinarsisimavorlu
qimagaasimasorpassuit
naak Kalaallit Nunaanni
Danmarkimilu sumiiffippassuarni siammarsimagaluarlutik assigiissunik
misigissuseqartut ukiullu ingerlanerini apeqqutissarpassuaqartarsimasut.

Kalaallit Nunaanniit
tallimat
Eqqaassutissanik uleersinermi Kalaallit Nunaanniit qimagaasimasut tallimat najuupput:
Oline aamma Kristian
Heilmann Nuummeersut, Emilie aamma Samuel Olsen Sisimiuneersut aamma Bjarne Egede
Narsameersoq.
Oline Heilmannip arni,
ernisussiortoq Marie Olsen, Samuel Olsenip qatanngunni Lars Christian Olsen, Bjarne Egedellu angunni, landsrådimi ilaasortaq aammalu
aalisartut piniartullu

kattuffiata KNAPPp siulittaasua Carl Egede
umiarsuup 1959-imi januarip 30-ianni Nunap
Isuata avataani ajunaarneratigut annaasimavaat.
Eqqaassutissap nunatta marmorianik sanaajulluni ajunaarsimasut
95-it aqqinik allattuiffigineqarsimasup uleerneqarnera Oline Heilmannimut misigisaavoq
qamuuna attortinnartoq:
– Soorlumi tassa aatsaat anaana ilisaasoq.

Danmarkimiillu
angajoqqaaveruppoq
Eqqaassutissamik Christianshavnimi uleersinermi Oline Heilmannip
angunni arnilu eqqarsaatigai.
Oline Heilmannip arfineq pingasunik ukioqarluni angunni
Karl »Kaalikkuluk« Olsen, Sisimiuni
amutsivimmmi umiatsialiortuusoq,
annaasimavaa.
Karl Olseni
illunilu Kristian Olsen
1953-imi januarip arfineq pingajuanni pujortuleeqqamik Sisimiuniit
aallarsimapput.
Utinngisaannarsimallutillu.
Oline Heilmannip arnaa, Marie Olsen, marlunnguanik paneqarluni
uillarami ernisussiortutut ilinniariartorluni
Rigshospitalimut Københavnimiittumut aallarsimavoq.
Marie Olsen 1958-imi
Qaqortup napparsimmaviani atorfinippoq, januar 1959-imili Hans
Hedtoftimut ilaalluni panini Danmarkimiiginnarsimasut aaniarlugit uterniarsimavoq.
Hans Hedtoft ajunaarmat Oline Heilmann
nukkanilu Danmarkimiillutik iliarsororput:
– Alianangaartumik.

Allakkat pingasut
Sermitsiap Oline Heilmann ajunaarneq angajoqqaaverunnertillu pillugit oqaluttuarusunnersoq aperisimavaa.
Oline Heilmannillu allakkat pingasut, ukiut
ingerlanerini angajoqqaaminut allagarisarsimasani uagutsinnut tunniussimavai.
Allakkat quppernermi
uani takuneqarsinnaapput.

Eqqaassutissap uleerneqarnerani nunatsinnit peqataapput (saamerlerniit) Oline Heilmann, Kristian Heimann,
Emilie Olsen, Bjarne Egede aamma Samuel Olsen.
Fra Grønland deltog (fra venstre) Oline Heilmann, Kristian Heilmann, Emilie Olsen, Bjarne Egede og Samuel
Olsen i afsløringen af mindepladen.

Angajoqqaannut allakkat
Oline Heilmann angajoqqaami toquneranni aliasunnini pillugu
allagaqarsimavoq - alianartumik qimagunnerat qaanginngisaannarsimagamiuk
Angajoqqaannut
Anaana ataatalu inuulluaqqunanga qimappassinga, aparneqanngilanga, eqitaarneqanngilanga.
Ataata tukutuuaqqamik aallarputit tikeqqinnallu.
8. januar 1953 uanga
8-nik ukioqartunga.
Ataata, asanninnerit
paninnut angeqaaq sakkortoqaarlu.
Nerileraangavit sarliarlunga nerisannik
nereqatigisarparma.
Asangaaramma.
Niviarsiaraq ataataminik asasaminik tikissiigaluarmat ajoqisoq.
Anaana illit Qaqortumiit telegrammerfigaarma ornilernerarlunga,
kisianni tikinngilarma.
Aamma illit tikingitsoorputit, aali qilanaarlunga tikissiisunga.
Niviarsiaraq 14-inik
ukiulik iliarsororpoq, nunarsuarmi allamiilluni,
ajoq.
Nukaralu kisimiilerpugut, ilaqutaqanngilagut
Danmarkimi, tamarmik
nunatsinniipput.
Ulloq 30. januar 1959
nuanniingaaqisoq, aliasungaarfik.
Ulloq inunngorfissinni
aamma ajunaarfissinni
juulliaqqamilu naasunnguanik qalersalikkanik
uima ilagigaanga imaanut nalussiartortarpunga, assagalu imarsuarmut kinisimalaartarlugu
ilissi ilaquttamalu arlallit iliveqarfissuannut.
Anaana ataatalu asavassi, uummatinniittuarpusi.

PRIVAT

All. Kurt Kristensen

ROYAL ARCTIC LINE

Oline Heilmann Hans Hedtoftimik
ajunaarsimasut eqqaassutissaannik uleersinermi najuussimavoq

Hans Hedtoftimik ajunaarsimasunut eqqaassutissaq januarip 30-ianni
Københavnimi uleerneqarmat Oline aamma
Kristian Heilmann najuupput.
Oline og Kristian Heilmann deltog den 30. januar i København i afsløringen af mindepladen
for de omkomne ved
Hans Hedtoft-forliset.

Anaanannut
Anaana 1955 aprilimi ernisussiortussatut ilinniariartussalluni aallalerami nukaralu nunatsinnut qimakkumanata
Danmarkimut nassarpaatigut.
Anaana Rigshospitalip
ernisussiortunut ilinniarfiani ilinnialerpoq,
uagullu Bispebjergimi
Frk. Schneiders Børnehjemimi najugaqalerpugut. Sapaatillu akunnerisa naaneri tamangajaasa
anaanamiittarpugut,
nuannertaqaaq.

Ernisussiortutut 1958imi naammassigami Qaqortumi atorfinippoq.
Taava januar 1959 telegrammerfigivaanga ornilerluta. Uangalu kiisami nunatsinnut angerlarserfigiuakkannut angerlartussanngorpunga.
Sunaana tusagaq taama
nuannertigisoq.
Ullulli amerlanngitsut
qaangiummata qilanaarnera nuannaarneralu
aliasungaarnerujussuar
mik taarserneqarput.
Anaanap tikinngitsoorpaanga, ila ajoq.
Taamani aalajangiuppara atuarnera naammasseriarlugu, arlaannik
ilinniagaqariarlunga nunatsinnut utissallunga.
Taamaaliorpungalu.
Allakkerivimmiutut
naammasseriarlunga nunannut asasannut 1963imi angerlarpunga.
Danmarkimiilluta Kristian Heilmannilu naapeqqaarpugut.
Nuummilu katilluta
1968-imi.
Pingasunik qitornaqarpugut Ujarak, Maja Malik-lu.
Qitornagut tamarmik
marlunnik qitornaqarput, taamalu uagut arfinilinnik nukappiaraannarnik erngutaqarpugut,
pilluaatigisatsinnik.

Eqqaassutissami
Sapaat 30. januar 2005
ulluuvoq alianaatsoq puigunaatsorlu.
Københavnimut tikissimatsiarlutalu Hans
Hedtoftimik ajunaarsimasut eqqaassutissaannik uleersinerput pui-

gunngisaannassavara.
Eqqaamasarpassuit
qaffakarmata ulloq artornartulerujussuuvoq.
Nuannaarutigaarali
uima najorlunga tapersersortuarmanga.
Eqqissimatittuarlunga.
Soorlumi tassa anaanannik maqaasinera kiisami inissavimminik
inissaqalersimasoq.
Soorlu tassa ilisaaneranut peqataasimallunga.
Kirsten Sietam aamma
Sandra Vinding Pårørendegruppemeersut eqqaassutissap pilersinniarnerani sulilluarsimasut qutsavigingaarpakka.
Eqqaassutissamik kusanartumik tunisimammatigut.
Torrallaarujussuarpusi.
Naggataatigut minnerunngitsumilli aamma
Royal Arctic Line Københavnimut utimullu akiliussimammatigut qutsavigingaarpara.
Umiarsuaatileqatigiiffiup akiliussimanngikkaluarpatigut pisimasumut angingaartumut kusanartumullu peqataasinnaasimassanngikkaluarpugut.
Qamannga pisumik
qujangaarpugut Kristiaat-llu.
Oline Heilmann

