


- Mor, hvad er klokken?
Mor ser på uret.
- Den er omkring kvart i fire.
-  Kvart i fire! Kom Ulrik! Så må vi skynde os op til Henning for at se Robin Hood, det 

starter lige om lidt.
Vi skynder os ud ad døren.
- Vi kommer hjem, når det er færdigt, råber Ulrik.
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Nu sidder vi alle tre på 
gulvet foran det lille 
fjernsyn og ser på uret 
på skærmen.
- Så, nu begynder det 

snart, sir’ Henning
Ja, nu er uret lige ved 
at være 4.
Pludselig bliver 
skærmen sort, og en 
stemme siger: Vi 
bringer en 
særmelding. På grund 
af skibsforliset ved 
Grønland, aflyses alle 
udsendelser i dag.
- Øv! nærmest råber 

Henning - Nu har vi 
glædet os hele ugen 
til at se Robin Hood, 
det kan de bare ikke være bekendt, vel mor?

Hennings mor er kommet ind i stuen, da hun har hør hans råben.
- Hvad råber du for?
- Der kommer ikke Robin Hood.
- Nej, Henning, det gør der ikke. Jeg har lige hørt i radioen, at et skib er forlist oppe 

ved Grønland. Det er gået ned i en storm og man kan ikke finde det, og alle ombord 
er sikkert omkommet. Så du kan da nok forstå, at man så ikke kan sidde og se 
fjernsyn og more sig, når så mange mennesker er døde.

Der bliver lidt stille i stuen.
Hvor mange er døde?
- De ved det ikke helt endnu, Peter, men nok omkring 95.
Jeg er osse lidt ærgerlig over, at vi ikke kan se Robin Hood i dag. Det er noget vi 
glæder os til hele ugen, men jeg kan også godt forstå, at det er forfærdelig, at så mange 
mennesker er døde. Så fortæller Hennings mor, at skibet hedder "Hans Hedtoft" og 
var på vej til Grønland, men blev overrasket af en storm og måske blev ramt af et 
isbjerg. Men det ved man ikke endnu, fordi skibet bare er væk.
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   Jeg tænker på, hvordan det ville føles at blive skyllet ud i iskoldt vand og ikke 
kunne svømme. Det må være forfærdeligt. Bare at stå under bruseren, når der 
kommer iskoldt vand, er ikke rart. Det skal vi oppe i skolen, hver gang vi haft 
gymnastik – og jeg hader det. Jeg tænker osse på, hvordan det må føles at få 
hovedet under vand og ikke kunne trække vejret. Jeg har engang prøvet at få vand i 
munden, da vi var ude og bade ved Faldsled. Jeg var ved at brække mig - det var 
ikke spor rart, og så den vamle smag af saltvand. Hvordan vil det så ikke være, hvis 
man var nødt til at lukke munden op, når man skulle trække vejret og vandet bare 
strømmede ned i halsen?
   Jeg vil tænke på noget andet, men jeg kan ikke. Jeg kan se det hele for mig. 
Skibet, der går ned i de store bølger - mennesker, der råber og skriger i natten - og 
ingen kan hjælpe dem.
Jeg spæner hjem og skynder mig ind ad fordøren.
- Mor! Mor! Der er sket en ulykke. Et skib oppe ved Grønland ...
- Rolig, Peter. Jeg har lige hørt det. Fru Jensen kom ind og fortalte det; hun havde
hørt det i radioen. Det er forfærdeligt. Så mange mennesker. Var det dog osse 
nødvendigt at sejle til Grønland her om vinteren?
   Jeg går ind på mit værelse og lukker døren efter mig. Jeg sætter mig ved mit 
skrivebord, og kigger ud af vinduet. Jeg kan stadig ikke lade være med at tænke på 
skibet oppe ved Grønland.
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“The Adventures of Robin Hood” eller som 
den hed på dansk “Her kommer Robin 
Hood”, var en engelsk TV-serie, som i 
slutningen af 50‘erne var umådelig populær i 
det mest af Europa. 
Efter nutidig målestok er den utrolig 
amatøragtig lavet - men folk var ikke så 
“kræsne” dengang. Især ikke os børn.

Foruden Robin Hood var der ikke meget at glæde 
sig til sådan en lørdag aften.

Facts & kommentarer
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Forliset af M/S Hans Hedtoft med de mange druknede blev Danmarks 
Titanic. 
Der måtte findes en syndebuk og spørgsmålene var mange: Var skibet bygget 
godt nok? Hvorfor sejle til Grønland midt i vinteren, hvor sandsynligheden 
for at støde på isbjerge var størst? og mange flere.

For mere information klik her: http://
www.peterlehrmann.dk/wp-content/
uploads/2017/11/hans-hedtoft.pdf

M/S HANS HEDTOFT

Se video her: https://
youtu.be/37WVd5BVH8I
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