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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:

John Andersen tlf. 22142066
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
0

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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