
D/S ”GUDRUNs” siste reis  

Dykker på vei mot hekken 

av Gudrun. 

Foto:Håkon Sevheim 

Bygget:  Stettin 1923 

Bruttotonn: 1435 

Loa:   70,5 mtr 

Widt:  11,1mtr 

Fremdrift:  Dampmaskin  



Dykkere i baugen på Gudrun. 

Foto: Håkon Sevheim 

Morgenen 10 desember 1944 letter 17 tungt 

armerte Mosquito og beufightere fra 143rd, 

235rd, og 248 Banff strike wing fra sin base i 

Skottland. Banff strike wing bestod av seks indi-

viduelle skvadroner fra forskjellige nasjoner og 

ble dannet i slutten av krigen. Skvadronen ope-

rerte langs norskekysten de to siste krigsårene 

og var i likhet med Luftwaffes X fliegerkorps de-

dikert til å angripe skipstrafikk. Krigen var kom-

met i sluttfasen, men den tyske industrien var 

faktisk mer effektiv enn tidligere til tross for in-

tensiv døgnet rundt bombing.  Hensikten med 

Banff strike wing var å angripe en av hoved-

pulsårene til krigsindustrien, den verdifulle 

jernmalmtransporten fra Narvik.  



 

 

 

 

Etter D-Dagen6.Juni 1944 ble Frankrike frigjort etter 

harde kamper. Dermed mistet tyske Kriegsmarine sine 

baser i vest for ubåter og marinekrefter. Luftwaffe 

mistet også flere av flyplassene og måtte fly ut fra 

Tyskland. Norskekysten og Festung Norwegen ble 

enda viktigere og måtte forsynes fra Tyskland. Denne 

pulsåren skulle også brytes av Banff Strikewing. Un-

der kommando av Max Aitken aka The Hon herjet 

Banff strikeweing de norske fjordene. Skvadronen be-

stod av både de raske Mosquitoflyene og de tungt be-

væpnede Beufightere.  Noe som gjorde Banff strike 

wing unik var deltakelsen fra den norske 333 RNAF 

skvadronen som var betegnet som en eliteskvadron. 

At de var vant med norske fjorder gjorde at de lett 

klarte å lete seg frem til oppankrede skip. Denne 

skvadronen fløy gjennom tepper av antiluftskyts inn i 

de dype norske fjordene for å angripe skip som ventet 

på ly av nattemørket for å seile. D/S Gudrun ligger 

10.desember.1944 inne i en av disse fjordene og ven-

ter på nattemørket slik at de tryggere kan fortsette sin 

ferd Nordover.. 

På retur mot Dekompresjon 

Foto: Håkon Sevheim 



Dykker på baugen av Gudrun 

Foto: Håkon Sevheim 

Denne dagen er ikke den renommerte norske 333 

skvadronen i luften. 143,234 og 248 skvadron letter og 

setter kursen mot Flekkefjord. Her ligger Gudrun eskor-

tert av Ubåtjagerne UJ1706 og UJ1767 fra 

17.ubootjagdsflotille. Gudrun har ikke sjanse når de 17 

flyene kommer inn fjorden og åpner ild med både ra-

ketter og 20mm kanoner. Gudrun får treffer etter tref-

fer mens mannskapet febrilsk forsøker å flykte fra bor-

de eller gjemme seg i skipet. Skipet tar fort brann og 

tar gradvis inn vann etter alle skadene og synker på 

grunt vann. 

 

Nesten 1,5 år etterpå feirer vi friheten her i Norge. 5 

lange år med krig har satt sine spor, både over og un-

der havoverflaten. Den norske handelsflåten er i likhet 

med resten av verdens tonnasje kraftig redusert. Han-

delen gjenopprettes og mange land i Europa skal byg-

ges opp nesten fra grunnen. Dette skaper marked for 

shipping. Krigens lange år sugde i seg ufattelige meng-

der ressurser, deriblant metaller. Alle skipsvrakene på 

norskekysten som ligger i akseptabel dybde for dati-

dens dykkere er blitt en meget verdifull ressurs. Enten 

hogges de opp og selges for metallprisen eller så dokk-

settes de og settes atter inn i fart, denne gangen med 

en langt fredeligere last. D/S ”Gudrun” som ligger 

skjermet fra havets krefter og ikke minst grunt er intet 

unntak. Skipet kjøpes av et oslofirma kort etter krigen 

og planlegges reparert for atter å seile med last. Den 

lunefulle skjebnen ville det annerledes. 



Hullene i Gudrun proppes igjen av dykkere og det benyttes 

andre etterlatenskaper fra krigen for atter å få henne flott. 

Tyske ubåter ble overgitt til norske statsmakter som igjen 

solgte dem. Trykkskrogene var ypperlige flottører for skips-

berging. Disse ble med stor suksess benyttet av Høvding 

skipsopphogging på D/S ”Rhoda”utfor Stavanger i 1954. 

Samme teknikken ble benyttet på Gudrun mange år i forvei-

en og fikk henne til overflaten. Nå skulle lasten losses og ski-

pet bukseres inn i dokk. Mengder av ammunisjon og sement 

blir båret ut av skipet og dumpet på dypt vann uti fjorden. 

Det sies at de var litt ivrige under bergingen av skipet og at 

Gudrun ble dratt løs fra pontongene. Skipets skjebne ble 

forseglet da det fant sin siste hvile på 45-30 meters dyp to 

tre steinkast fra ferjekaien ved ANabeløy. 

 

Banff Strikewing hadde suksess, men sluttet ikke mens flag-

get var til topps. 31.desember er skvadronen atter tilbake i 

Flekkefjord. Denne gangen senker de to skip og skader yt-

terligere to kraftig. Palermo på 1461brt og achilles på 

998brt senkes, mens ”Willy Falbaum” og et uidentifisert 

blir liggende igjen hardt skadet. Tredje angrepet blir ikke så 

vellykket da de møtes av både Messerscmidt 109 og Focke-

wulf jagere fra Listalandet. Flere fly går tapt på begge sider. 

Det er samme skvadronen som senere står bak den drama-

tiske senkningen av UJ173 fra 17.flotille like vest av Feistein. 

Fotograf og modell på hekken 

Foto: Håkon Sevheim 



Undertegnede har flere ganger besøkt vraket av 

Gudrun og blir like fascinert hver gang. Man blir 

aldri lei av å dykke på dette vraket. Detaljene er 

så gode og vraket så Donald Duck som det kan 

bli. Har kun dykket Trimix på skipet, men det er 

også mulig å gjennomføre et dykk på den grun-

ne delen på hekken med luft eller Nitrox. 

 

Vi ligger i overflaten. Det er kaldt og det snør, 

men ellers stille. Kameraet sjekkes for lekkasjer 

og funksjonalitet. Deretter utstyret for lekkasjer, 

stageventilene kontrolleres sammen med tryk-

ket på flaskene. Dykket er ikke planlagt så dypt, 

vi skal ned til maks 45 meter og dykker med heli-

um for å redusere nitrogennarkosen. 50% deko-

gassen henger godt under venstre armen. Vi 

tømmer vingene og er på vei ned for å besøke 

Gudrun, slik Banff strikewing gjorde for over 65 

år siden. Vi har litt fredeligere hensikter i tanke-

ne.  

Dykker på vei akterover mot 

styrhuset. 

Foto: Håkon Sevheim 



Følger babords rekke og tar bilder av buddy som er midt på skipet. 

Lasterommene er digre og man kan svømme ned i et og opp det 

andre. Det ligger ei sementreie på dekk. Bommer, leidere og vinsjer 

til lastelukene er der, nesten alt er tilstede. Det har selvsagt vært 

dykkere her også med verktøy for at ikke vi skal kunne få samme 

opplevelsen. Turen nærmer seg bakken. Her er alt slik det skal være. 

Ankerkjettingene går fra ankerspillene, ned klyssene og ut. Dette er 

et skip og ikke et sundtrevet metallberg. Man kan lett se hvilket vak-

kert skue ”Gudrun” var før flyene skjøt den i fillebiter. Det er 40 

meter når vi svever over baugen. Vi må videre, har tenkt å se nesten 

hele vraket på dette dykket og vi har 30minutt bunntid tilgjengelig. 

Svømmer på utsiden av babord side og ned mot bunnen for å få en 

føling med dimensjonene på båten, her treffer jeg en bil som ligger 

opp ned. Det har tydeligvis blitt dumpet litt mer enn Gudrun her. 

Det ligger wire og tauer i alle retninger så det er viktig å holde kont-

roll på hvor man befinner seg. Turen fortsetter mot propellen og ro-

ret. Sikten er faktisk ganske god så selv om man ikke er fotograf så 

kan det bli noenlunde bilder utav dette her. Hekken er nesten like 

pen som baugen så det ofres noen minutter på å svømme rundt pro-

pellen før man skal oppå hekken for å se det berømte nødroret som 

plyndrere heldigvis ikke har satt sliperen i enda. Tror ingen besøker 

Gudrun med kamera uten å ta bilde av dette roret. Nå tikker klokka 

så turen til masta må komme fort. Prøver å legge merke til de fleste 

detaljens som overbygg, luker og leidre før opptstigningen begyn-

ner. 
På vei mot dekompresjon. Bøya på 

vraket er festet i ene masten. 

Foto: Håkon Sevheim 



Dykkere på baugen. Detaljene er mange 

på vraket av Gudrun. Visnjer, leidre og alt 

som tilhører er der. 

Foto: Håkon Sevheim 

Vi skal ha flere stopp underveis og 

her benyttes tabell og runtime så 

den følges på sekundet. På siste 

dekostoppen på 4,5 meter får vi 

selskap av en liten rognkjeks på 

jakt etter et sted å gjemme seg. 

Hadde den svømt 30 meter ned så 

hadde den hatt et helt skip for seg 

selv, men utstyret til oss på deko 

er også et godt gjemmested. Skal 

man henge på denne dybden i 14 

minutt så er slikt selskap meget 

velkommen.’ 

 

Gudrun ligger skjermet for vær og 

kan dykkes under de fleste for-

hold. Kjør til ferjekaien til anabe-

løy og parker der. Utvis største re-

spekt for ferja, det er oss dykkere 

de er bekymret for, ikke bulken 

dobbelsettet kan lage i skroget 

deres. Man kan svømme de 250 

meterne ut til vraket, men en båt 

er å foretrekke da det var litt 

strøm i overflaten. 


