D/S “GUDRUN”
Et “Donald Duck” vrak lett tilgjengelig I nærheten av Stavanger.
D/S GUDRUN:
Lengde: 70 meter
Bredde: 11 meter
Tonnasje: 1485 BRT
Maskineri: Dampmaskin
Senket: 10.12.1944
Årsak: Flyangrep
Sted: Flekkefjord
Dykkedybde: 12-50 meter
Nivå: Fra OWD til Trimix

Det er 10.Desember 1944, 17 Mosquitofly er på tokt
ved norskekysten. Gudrun er lastet med sement og
ammunisjon og ligger intetanende til ankers ved
anabeløy i Flekkefjord. De britiske flyene nøler ikke
med å åpne ild og Gudrun blir fort skutt i brann. Det
er sent i krigen og britene råder over mye større
ressurser enn tidligere så Gudrun er sjanseløs. Skipet
landsettes og synker delvis under vann. Som med de
fleste krigsvrak var også vraket Gudrun en ressurs
man kunne utnytte under krigen så vraket ble kjøpt
opp.

Om det var planlagt satt i fart eller om opphogging
stod for tur vites ikke, men skjebnen ville det
annerledes til glede for oss dykkere. Det ble
sannsynlig benyttet tidligere trykkskrog fra ubåter for
å bringe Gudrun flott igjen. Denne teknikken ble også
benyttet på D/S ”Rhoda” utfor Ulsnes en del år
senere. Ammunisjon og sementen ble losset og
dumpet på dypt vann. Under operasjonen kommer
Gudrun fri fra pontongene og synker til bunns hvor
den ligger i dag.

Det er lørdags morgen, klokka er 0600 og mobilen uler som en
inkassomann fra lånekassen. Enda en morgen i Gjøkeredet borettslag
hvor vi skal tidlig av gårde for å dykke, sender en sms til Vidar om at
jeg er våken slik at han slipper å ringe å vekke meg. Christer er også
våken og minner meg på å ta med Trimixanalysator og ekstra
trefingerhansker. Vi skal på tur til Flekkefjord for å dykke på vraket av
Gudrun.
Jeg og Vidar har fylt gass dagen i forveien og måler flaskene. Vi velger
å dykke Trimix 21/35 for å ha klart hode og få mest mulig inntrykk fra
vraket. Det er planlagt 25 minutter bunntid med en maksdybde på 45
meter.
Utsetting av gummibåt, legg merke til skiltet. Foto: Vidar

På klubbhuset kontrollmåles gasser, utstyr lastes
inn i bilen og båten lastes opp på planet av
Christers pickup og vi er på vei. Det blir
frokoststopp på Ålgård hvor vi også handler inn
engangsgrill, pølser og en entrecot. Det er et
stykke til Flekkefjord, men landskapet er fint og
to timer går fort. Det er kun Vidar som har
dykket på Gudrun før så vi er spente på hvordan
vraket ser ut. I Flekkefjord parkerer vi like under
et digert skilt som sier ”Tauchen Verboten”.
Dette gjelder ikke Gudrun, men ferjeleiet og
området rundt. Kan godt forstå at
ferjemannskapet ikke ønsker dykkere
svømmende rundt hvor de manøvrerer. En siste
sjekk av dekogassene så begynner vi å laste oppi
gummibåten. Gummibåten viser seg å bli
temmelig trangt lastet, men med godvilje så går
det meste.

Christer på vei ned i lasterommet. Foto: Håkon

Flekkefjord dykkeklubb har en blåse som er festet i en av mastene på
Gudrun så vraket er meget enkelt å finne, vi knyter ”Lille Lophelia” i
blåsa og etter mye om og men så får vi på oss utstyret og kommer oss i
vannet.
”Her er det ikke mye sikt” kommer fra Vidar som er førstemann i sjøen.
Vi lar oss synke ned lina og det eneste jeg kan skimte er lykta til
Christer, vi treffer fort masta og synker ned langs denne til dekket. Vi
svømmer langs overbygget og ser på detaljene. Vraket er i meget god
stand og man kan se vinsjer, leidre og wire.
Sikten øverste 10 meterne var ikke mye å skryte av. Foto:Vidar

Sikten er heldigvis litt bedre nede på vraket, men
lyset er svakt for fotografering.Vi svømmer ned i
lasterommet foran broen og inn og opp i neste
lasterom før bunntiden begynner å tilsi at vi skal
snu. 25 minutter går fort og vi har ikke mulighet
til å se hele vraket på denne tiden. Gudrun er
over 70 meter lang og 11 meter bred så det er
mye båt å se på. På returen svømmer vi og ser
kulehull på båten før vi ankommer masta hvor
oppstigning og dekompresjon venter. Når vi
kommer opp til siste dekostopp på 4,5 meter er
sikten elendig og vi klarer så vidt å se tauen opp
til båten som flytter seg i alle retninger.
Padleturen inn er blytung og går så vidt
fremover. Dette bedrer seg selvsagt for Christar
og Vidar, som padler, når undertegnede tar
svømmebena opp i gummibåten istedenfor å ha
dem dinglende nede i vannet☺

Mye fine detaljer på vraket. Foto Vidar

Alt i alt så har det vært et meget bra dykk. Gudrun er et meget fint
”Donald Duck” vrak som skal besøkes igjen så snart sikten blir bedre.
Dekket ligger fra 28 til 35 meters dyp så man trenger ikke å dykke
Trimix for å besøke vraket. Om man ikke har mulighet til å ta med
gummibåten fra klubben så kan man svømme ut til blåsa, men båten
anbefales da det var litt strøm når vi padlet ut.

Full gummibåt, skal 2 dykkere til oppi her. Foto Vidar

