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GUNHJLD  blev bygget i 1863 og var på 189 brt,. Bevæbningen bestod af en 45 mm kanon.
Den 25. september 1918 kl. 16.45 var GUNHJLD sammen med seks svenske torpedobåde igang med at stryge miner i
Kattegat, så farvandet var frit før sildesæsonen. Under denne minestrygning (desarmering af mine) eksploderede en af
minerne og skibet sank. Af den 30 mand store besætning omkom 17 og der blev  reddet 13 mand: 3 let sårede og 1
hårdt såret.
Kanonen er fundet af Frederikshavn Sportsdykkerklub og kan ses på Bangsbomuseet i Frederikshavn. Skawdyk har
mange fund fra vraget, bl.a. skibets rat der kan ses i klubhuset. Mange vragdele fra GUNHJLD er mærket med den
svenske krone. Skawdykkere har i '82, '92 og '94 fundet sprængstof i vraget (dybvandsbomber). Søværnet har
gennem årene anvendt over 400 kg sprængstof, for at fjerne de gamle dybvandsbomber. Der er foretaget
sprængninger i 1982, 1992 og i 1994.

Skagens Avis den 25. september 1918 og senere.
GUNHILD. Den Svenske transportdamper GUNHILD sprunget i luften. 17 mand er omkommet og af de reddede er 4
såret deraf 1 hårdt. Et rædselsfuldt drama er tirsdag eftermiddag ind under aften udspillet i farvandet ud for Skagen.
Seks Svenske torpedobåde og et af flådens transportskibe GUNHILD har i den sidste uges tid, med Skagen som inden
Bohuslændernes vintersildefiskeri skal tage sin begyndelse.

Top / bunddybde:

Skagen- Ålbæk
Havn:

Skagen Havn
Nødtelefon:

Tlf. 89433099 / 44924222
Alarmering / Psykologhjælp:

SKAWDYK, John Andersen tlf.
98 43 05 55

Lokale kontakter:

19180924

Minestryger/Dampskib

27

Gunhild (Gunhjld)

DybvandsbomberLast:
Kaptajn:

SverigeHjemsted:

SkagenAfgået fra:
KattegatDestination:

Forlisdag:

Type:
Kaldesignal:

Ex. navne:
md.: år:

Tegning: John Andersen     

Geografisk område:GPS pos.: DECCA pos.: Angivet pos. ved forlis:

57°39,192 10°46,265

D.  WGS 84Datum:

Datum:
57°39,28-3 10°46,40

H 32,92C 14,91

10BKæde:
Sydøst for Skagen vest for
Herthas Flak, DanmarkType:

N E

N E

N E

N E

N E

N E

PQ:
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I går blev mineeftersøgningen med herligt solrigt vejr drevet
med største energi, og inde fra land kunne man hyppigt
iagttage voldsomme eksplosioner.
Desværre afstedkom en af disse en frygtelig ulykke på en af
de svenske rekognosceringsfartøjer, idet transportdamperen
GUNHILD ved 5 tiden sprang i luften.
Begivenhederne fandt sted, Kl. 16.45 syd for Hertha's flak. 6
kvartmil fra Skagen, og som bemærkedes af enkelte
Skagboere, observeredes straks af de svenske
torpedobåde, der straks ilede til hjælp, og i løbet af kort tid
var 9 overlevende, deraf 4  sårede, indbragt til Skagen, hvor
de sårede straks kom under lægebehandling. Samtidig
indbragtes 1 lig. I Skagen var men naturligvis slagen med
rædsel over denne nye store ulykke. Fra alle skibe i Skagen
havn, kom alle flag straks på halv, og store menneskeskarer
samledes på piere og moler, drøftende den grufulde
begivenhed.
        
 GUNHILD sporløst forsvundet.
Den var på vej hjem til Gøteborg. De i havnen sidst
ankomne svenske og danske torpedobåde, tre i tallet, nåede
først tilbage ved 18.30 tiden, just som mørket faldt på. Efter
hvad der meddeles os, bragte de intet nyt fra ulykkesstedet.
GUNDHILD er sporløst forsvundet og der siges nu med
bestemthed, at 17 mand, deriblandt chefen, løjtnant Wahl,
gik tabt med den, mens 13 mand er bjærget i levende
tilstand. Af disse er 3 lettere såret, 1 meget hårdt såret.
Såvel hans hoved, som hans bryst og lemmer skal være
beskadiget. Da den stakkels mand skulle bringes på
sygehuset, kunne han ikke tåle anstalterne på vognen og
marinesoldaterne transporterede ham derfor på en båre den
lange vej til Østerby, hvor lægerne Anker Winther og
Frederiksen var klar, til at tage ham under behandling.
Det i havnen indbragte lig, der allerede til aften lagdes i
kiste, var skrækkeligt lemlæstet, bl.a. var arme og ben
fuldstændig sønderslåede.
Den svenske eskadre, der har opholdt sig i Skagen i godt en
uge, skulle i går, efter endt dagsværk, have aflagt en visit i
Gøteborg, for senere at tage stade her. Hjemturen blev på
frygteligste måde forhindret.
De omkomne er løjtnant Wahl. Korporalerne Johansson og
Bohmann. Matroserne Sjølander, Forsberg og Carlton. De
værnepligtige er: Andersson, Pettersson, Carlsson,
Bjørnlund og Johansson. Og fyrbøderne, Andersson og
Ahlmann. De fundne lig er: Kok Johansson og værnepligtig
Wahlberg. De reddede er: Underofficererne B.Trosell og
I.Berg. Korporalerne: E.Larsson, R.Molau, Andersson og
Persson. Matroser: Jacobsson og Pettersson, (såret). De
værnepligtige: Fredborg,Westerlund, Ericsson og Ahlstrøm.
Ligene er sendt hjem til Gøteborg.

Gunhjld i oprindelig udseende

Gunhild (Gunhjld)

Gunhjld efter ombygning til øvelsesskib / minestryger
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