Pressemeddelelse fra No Limits Diving ApS

Hans Hedtoft Projektet glæder sig til nyt
fra Galathea 3
Folkene bag Hans Hedtoft Projektet følger i disse dage Galathea 3’s færden ekstra
spændt. Siden 2003 har de nemlig forsøgt at skabe grundlaget for at finde M/S Hans
Hedtoft, der sank den 30. januar 1959. Derfor er de glade for, at Galathea 3 nu leder
efter vraget med den spændende historie.
”Det er en fantastisk mulighed”, udtalte den danske dykker Thomas de Richelieu, da han her til
morgen erfarede at Galathea 3 ekspeditionen vil foretage en sondering på de to kendte
positioner for grønlandsskibet ”Hans Hedtoft”s forlis.
”Vædderen” har præcis det udstyr ombord der skal til for at foretage en sådan eftersøgning på
så dybt vand, så det er virkelig en stor chance for at få gjort arbejdet ordentligt”, udtaler
Thomas de Richelieu der siden 2003 har været en af initiativtagerne til et projekt med formål
at eftersøge ”Hans Hedtoft”.
”Hans Hedtoft Projektet ansøgte i sin tid om at få en plads på Galathea 3 ekspeditionen, men
vi blev desværre sorteret fra i processen”, fortsætter Thomas de Richelieu, der siden 2003 i
samarbejde med ingeniøren og talknuseren Claude Enoch, har forsøgt at realisere en
eftersøgning af vraget.
”Vi har aldrig opgivet håbet eller planen om at gennemføre ekspeditionen derop” udtaler
Thomas de Richelieu og fortsætter ”vi måtte blot i 2005 konstatere at 2 års arbejde med at
søge fonde, legater og statslige midler i Danmark og Grønland, var forgæves. Der var masser
af tilkendegivelser omkring eftersøgningen og mange var også interesseret i det vi lavede,
men desværre ikke nok til at de også ville støtte os økonomisk”.
Projektet er imidlertid ikke glemt eller aflyst. ”Nej vi glemmer da ikke Hedtoft bare sådan, vi
har måtte se realiteterne i øjnene og udskyde vores planer til de er faktisk realiserbare. Faktisk
er vi stadig i gang med at udtænke muligheder for finansiering af projektet”.
”Men nu må vi lige se resultatet af ”Vædderen”s arbejde først, og derefter må vi lægge en
strategi for den videre færd frem. Det er bare helt fantastisk, jeg glæder mig til at høre fra
skibet, og ønsker dem held og lykke”, slutter Thomas de Richelieu.

Den 30. januar 1959 sank det nye danske ishavsskib Hans Hedtoft under sin jomfrurejse fra
Julianehåb i Grønland til København. Alle ombordværende, 95 personer, mistede livet.
Lige siden den forfærdelige dag i 1959 har sandheden om, hvad der egentlig skete med skibet,
og måske vigtigst af alt, hvor det sank, været omgærdet af mystik. Det eneste, der
nogensinde er blevet fundet, er en redningskrans, som drev i land på Island, 9 måneder efter
forliset.
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