
M/S ”Hans Hedtoft”

Den 30. januar 1959
Forliste ved Kap Farvel i Grønland

Sendt om natten til den 30. januar sendte telegrafist Carl Dejligbjerg SOS fra telegrafrummet på
grønlandsskibet ”Hans Hedtoft”:

”Kollideret med isfjeld på position 59gr, 30 nord, 43 gr 00 vest. Behøver øjeblikkelig hjælp”.

M/S ”Hans Hedtoft” var Kongelige Grønlandske Handels stolthed og var på sin jomfrurejse på vej
hjem fra Grønland, da det 50 km syd for Grønlands Kap Farvel løb ind i en brandstorm, og et
isbjerg skrællede bunden op på det, som kaptajn Poul L. Rasmussen i et interview før afrejsen
havde kaldt ”Skibet der ikke kunne synke”.

Der var 95 mennesker om bord - 40 besætningsmedlemmer og 55 passagerer.
Bl.a. min far Augustinus kaldt Augo Lynge, som tidligere i folketinget havde advaret – forgæves –
mod de barske vintersejladser med passagerer på Grønland.

Klokken 20.41 lokal tid modtog den lille vesttyske fisketrawler ”Johannes Krüss” ordene
”Vi synker langsomt” derefter hørtes ingenting. Intet svar på mange opkald.

Da det lille tyske skib nåede frem til positionen, kunne man i snefoget og de voldsomme bølger kun
se 100 meter frem. ”Hans Hedtoft”, var intetsteds at se.

Skibet var forsvundet under havets overflade. Det blev et drama uden vidner. Uden spor.
Kun redningskrans med ordene ”Hans Hedtoft”, fundet otte måneder efter på en sandstrand ved
Keflavik i Island.

Det blev aldrig opklaret, hvordan havariet var sket. Da skibet havde lagt Kap farvel 50 kilometer
om bagbord, var vejret slemt. Kuling, tæt snefog, og mange isbjerge.
Tidligere om aftenen havde telegrafisten Carl Dejligbjerg i et telegram meddelt Julianehåb Radio, at
”Hans Hedtoft” var stødt på et isbjerg, at nød- antennen var væltet, at lyset var gået, at skibet havde
vand i maskinrummet. ”Kom straks til assistance”, telegraferede Carl Dejligbjerg.
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Og derefter … Ingenting.
Sådan gik det.
”Hans Hedtoft” var sejlet på trods af advarsler om vintersejlads. Advarsler, som grønlandsminister
Johannes Kjærbøl havde skjult. Kjærbøl bestred kendskab til en kaptajnserklæring, der kaldte
vintersejladsen for uforsvarlig, men blev imødegået af KGHs – Kongelige Grønlandske handel –
direktør, Hans C. Christiansen. Der blev stillet krav om rigsret, det endte med en næse til Johannes
Kjærbøl. Men hans politiske karriere var forbi. Og vintersejladserne blev indstillet.

Brev fra Lene Brandt
Lene Brandt er barnebarn af Kaptajnen på ”Hans Hedtoft” Skibsfører Poul Ludvig Rasmussen,
København.

Lene og jeg mødtes første gang til Bogmessen år 2000 i København, da jeg udgivet min første bog.
Ataataga Min far Augustinus Lynge, - uangalu eqqaamasakka – samt mine egne erindringer-.

Vi har desværre tabt vores forbindelse til hinanden, så jeg ved ikke hvor Lene Brandt bor nu?
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Erklæring 1.
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Erklæring 2
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De omkomne 2
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De omkomne 3

Der kan temmelig sikkert laves mindre plads til emnet? Men jeg er ikke helt tjek på det.
Nogle gange mangler jeg en assistance.

Venlig hilsen

Astrid Lynge Larsen
Aase Hansens Vej 13 st.
3300 Frederiksværk
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Tlf: 29 63 72 74
e- mail: af.larsen@post.tele.dk
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