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No Limits Diving

- historien bag Danmarks mest omtalte skibsforlis afdækkes nu !
I en historisk eftersøgning, som ikke er set tilsvarende i Danmark, vil det
danske dykkerfirma No Limits Diving i sommeren 2004 drage til Grønland
for at finde vraget af ”Hans Hedtoft”. Ekspeditionen ledes af Thomas de
Richelieu (No Limits Diving) og er planlagt i samarbejde med forfatteren Jan
Schmidt og navigatøren Claude Enoch.
Den 30. januar 1959 forliste Grønlandsskibet ”Hans Hedtoft” 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 sin skæbnesvangre jomfrurejse. Men indtil nu har ingen taget initiativ til at finde
en forklaring på denne historiske gåde.
Næsten 45 år er passeret og No Limits Diving vil nu forsøge at afdække gåden om
”Hans Hedtoft”. Sandheden om hvad der virkelig hændte med skibet, skal bringes
frem nu, inden historien fortaber sig i det fjerne.
Ekspeditionens første opgave vil være at afsøge området for ”Hans Hedtoft”s 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 hvor vraget af ”Hans Hedtoft” ligger sunket er stor, så det vil ikke være
muligt at undersøge vraget med dykkere. Derfor vil undersøgelserne blive foretaget
med en/flere fjernstyrede undervandsrobotter (ROV), som er udstyret med
undervandsvideokameraer og kraftigt lys. Med disse robotter og videoudstyret vil vi
for første gang se billeder fra Danmarkshistoriens mest omtalte skibsvrag.
Når undersøgelserne er afsluttet vil ekspeditionens sidste, og vigtigste opgave være,
at placere en mindeplade på vraget, til minde om de mange som omkom.
Ekspeditionen, som udføres i 45-året for forliset, vil ikke krænke gravfreden eller
gravpladsen, og vil blive udført til ære for de mange omkomne og for at få
sandheden frem i dagens lys.
Hele ekspeditionen dokumenteres af et produktionshold fra TV2, som følger
ekspeditionen på helt nært hold. Resultaterne af ekspeditionen vil blive vist senere i
TV2.
Oplysninger om ekspeditionen kan indhentes hos:
Ekspeditionsleder
Thomas de Richelieu
No Limits Diving
+45 25 67 82 53
info@nolimitsdiving.dk
www.nolimitsdiving.dk
Informationer om ekspeditionen vil løbende blive opdateret på No Limits Diving
website www.nolimitsdiving.dk -> Projekter -> Hans Hedtoft

Hans Hedtoft Ekspeditionen © 2003 No Limits Diving
Udsendt: 15. september 2003

side 1 af 1

