
Dyk 1 – Som en husvägg av metall
Det finns inte många vrak i 
Gullmarn. Det som finns, ska själv-
klart ligga lite lätt otillgängligt på 64 
meters djup. Länge hade vi pratat om 
det, att ta sig ner till flygplanet. Nu 
skulle det äntligen bli av.

Flora III ligger och väntar på oss 
vid bryggan och Kjell möter upp 
med sitt vanliga goda humör och 
glada skratt. 

Under färden in i fjorden hinner 
vi med genomgång och historia 
kring vraket, planering kring boj-
ning och lite sedvanliga goa histo-
rier. På plats gör Kjell några svep 
med båten över området innan Glen 
slutligen kastar i den stora, tunga 
vrakmarkören som snabbt och pre-
cist ska träffa utsedd plats. Kjell går 
förbi bojarna. Precis när vi passerar 
dem dyker även flygplanet upp på 
monitorn. Så bra det kan bli alltså.

Vi gör oss i ordning under kon-
centrerad tystnad. Glen är van att 
dyka vrak från sin tid i Danmark 
men jag har obetydlig erfarenhet och 
det pirrar lite extra i magen. 
Nyfikenhet och beslutsamhet blan-

dat med ovisshet och spänning. Ytan 
ligger lugn med endast få krus-
ningar, när vi simmar bort mot 
bojarna som markerar nedstignings-
linan. Vi är ganska långt in i fjorden 
och sötvattnet från Örekilsälven har 
gjort ytvattnet rejält brunt efter den 
senaste tidens regnskurar. Vi förbe-
reder kameror och lampor och 
påbörjar nedstigningen. 

De första sex metrarna ser vi var-
andra endast som svaga ljuspunkter 
genom sötvattensmörkret men sedan 
klarnar det upp. Vi stannar till en 
minut för en sista kontroll av kame-
ror och utrustning innan vi fortsätter 
ned längs linan. De kommande fem 
minuterna känns som en evig upp-
repning av momenten andas, tryck-
utjämna och avväga. Jag tittar på 
datorn. 35 meter. 47 meter. 54 meter. 
Tio meter kvar. Mörkret är kompakt. 
Det känns stort, mörkret. Eller är det 
vi som har krympt? Trots fjordens 
annars omfamnande, skyddande 
miljö och alla lampor känns det som 
vi är två mycket små fallande stjär-
nor i den oändliga rymden. 

60 meter. Inget plan ännu. Bara 

ljudet av våra bubblor och de sve-
pande ljusen ner mot botten. 
Långsamt fortsätter vi nedåt. 
Fortfarande ingenting. 63 meter. 
Där. Musselskal och en liten brän-
nande anemon. Botten. Och linan. 
Hela projektilen har sjunkit ner i den 
mjuka gullmarsbotten och endast 
linan sticker upp ur den mörkbruna 
massan. Ingen risk att den flyttar sig 
i alla fall. 

Vi ser hur bara den lilla tryckskill-
naden från vår svaga inbromsning 
vill få botten att resa sig mot oss. Inte 
virvla upp nu. Vi lyser ut i mörkret. 
Ingenting. Jag ligger kvar vid linan 
medan Glen långsamt börjar röra sig 
bortåt för att försöka upptäcka pla-
net. Han lyser runt i vida cirklar. 
Som ett fyrljus i natten ligger jag 
kvar och vaktar linan. Flygplanet kan 
inte vara långt borta. Max några 
meter. Jag känner hur tiden tickar 
på. Glen viftar med lampan. Signalen 
för att planet är hittat. Jag lämnar 
linan och tar de två fensparkarna 
bort till Glen.

Något stort och grått reser sig 
framför mig. Som en husvägg av 

PÅ BOTTEN AV GULLMARSFJORDEN
– det gömda flygplanet

TEXT: SUSANNE PAULSEN FOTO: SUSANNE PAULSEN OCH KATIE HOLMDAHL

VRAKDYKNING

Ett spektakulärt färgspel avslutar första 
dykdagen. Foto: Susanne Paulsen
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metall. Märklig känsla. Sikten är 
mycket dålig. Vi ligger på en arm-
längds avstånd från vraket och ser 
bara en del i taget. Nosen och den 
vänstra vingen verkar vara ned-
körda i botten. Resten av planet 
reser sig upp ur botten som en stör-
tad fågel. Vilket det ju också är. Jag 
ser vingmotorn med någon slags 
öppen lucka och fortsätter uppåt 
längs vingen. Ovanför mig fortsätter 
planet i brant vinkel men jag vill se 
cockpit. Jag följer sidan på planet 
nedåt igen längs de små fönstren. 
Precis ovanför botten kan man se 
rakt in i den öppna cockpiten. Wow! 

Uppåt igen längs taket hittar vi 
antennen och den lilla glaskupolen. 
Ovanför glaskupolen ligger någon 
slags låda. Placerad eller original? 
Ingen aning. Tiden rusar i väg. 
Redan 14 minuter. På och runt pla-
net lever trollkrabbor, torsk och 
anemoner men vem har tid att små-
prata med fiskarna nu? Jag lyckas 
utan problem ignorera djurlivet och 
fokuserar bara på att få bilder från 
vraket. Det är svårt att få en över-
blick. En stor mängd krill dras mot 

lampljusen och ger en dämpande 
dimmereffekt på lampornas ljuskäg-
lor, som om det inte var mörkt nog 
redan. Jag tar några bilder och juste-
rar vinkeln och blixtarnas position 
ett par gånger. Mycket partiklar i 
vattnet och mängder med krill 
reflekteras av blixtljuset. Inte lätt 
detta... Jag hoppas innerligt att 
någon bild kommer att bli bra. Glen 
filmar och glider fram längs flyg-
planskroppen som en ubåt i mörk-
ret.

17 ½ minut. Vi måste bege oss 
tillbaka till linan. Vi glider tillbaka 
över planet och hittar vingen som vi 
följer nedåt igen. Vi simmar i bredd 
och Glen lyser utåt i mörkret. Jodå, 
linan finns där, precis där vi läm-
nade den. Uppstigningen kan börja. 
Jag känner mig lättad. Lugn och 
samtidigt exalterad. Allt har gått 
enligt plan. 

Vi blir upphämtade av Kjell och 
förhandstittar på film och bilder 
innan vi ens kommit ur dräkterna. 
In över land skiftar ljuset och en 
praktfull regnbåge växer fram mel-
lan klipporna. Så passande; skatten >
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Kjell tar ut positionen. 
Foto: Susanne Paulsen

Team Paulsen gör sig redo att hoppa i. 
Foto: Katie Holmdahl
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Dykbåten Flora III 
Foto: Katie Holmdahl

Kjells vrakmarkör är en rejäl pjäs. 
Foto: Susanne Paulsen



vid slutet av regnbågen. Vi har just 
hittat den. Stämningen är lika hög 
som Gullmarns glittrande bergstop-
par. Det har varit en spännande dag 
och något har hänt. Min nyfikenhet 
har blivit väckt. Jag har fått mersmak.

Dyk 2 – En liten bula på botten
Tiden efter första dyket på planet 
präglas av tankar på när vi ska dyka 
där igen. Och igen.

Första dyket hade bara känts som 
en teaser. En retsam glimt av något 
som aldrig blev helt färdigundersökt. 
Det hade på något sätt uppstått fler 
frågor än svar och nu ville vi ha mer. 
Fanns det en andra glaskupol? Hur 
såg andra vingen ut? Och resten av 
flygplanskroppen, var den hel? Vi 
ville absolut ner dit igen och kunde 
inte sluta tänka på det. Veckorna gick 
och till slut hittade vi en möjlighet.

Att hitta tillfälle för ytterligare två 
dyk var inte svårt. Om vi dessutom 
dök dagarna efter varandra behövde 
vi bara hitta positionen en gång, boja 
upp och låta bojen ligga kvar till 

nästföljande dag. Nu skulle bara res-
ten falla på plats. Vi behövde ha gas. 
Mycket gas. Och fler lampor. Både 
till lina och kameror. 

Den första dagen i november bju-
der på 12 grader och en sydlig vind 
på 4 m/s. Kjell kör i vida cirklar 
kring hummertinornas bojar som 
ligger som slalombanor utmed fjor-
dens klippor. Inga linor i propellern, 
tack! Vi dricker kaffe, tar en lätt 
lunch och kommer slutligen fram till 
positionen. 

Planet är bara en liten bula på 
botten och vi gör ett försök att träffa 
lika bra som sist. Bojen är på plats 
och vi cirklar runt den. Hmm, inte 
riktigt bra, c:a 20 meter från planet. 
Om vi ska cirkelsöka efter planet 
med kompass blir det för snålt för 
oss med tid på djupet. Upp igen med 
den 50 kg tunga projektilen. Tungt 
och många meter lina blir det. Ny 
plan, nytt försök. Vi cirklar igen. Nu 
behöver ni nog inte simma alls säger 
Kjell och skrattar. Snart kommer vi 

att förstå vad han menar. 
Så är vi då äntligen i vattnet. 

Linrulle- check. Lampor till uppstig-
ningslinan- check. Kameror- check. 
Nu bär det av nedåt igen. Samma 
totala mörker. Den här gången når vi 
60 meter efter 5 ½ minut och redan 
då ser vi något. Ett däck! Och 
vingen. Sikten känns något bättre 
den här gången. Linan har lagt sig 
löst och ledigt över vingen och vi föl-
jer den tills vi hittar våra buntband 
vi satt fast för att fästa en lampa vid 
linan. Under oss ligger projektilen 
helt nedborrad i mjukbotten. Vilken 
fullträff- tack Kjell!

Vi börjar orientera oss kring pla-
net igen. Dörrhålet in till lastutrym-
met. Fönster. Glaskupolen. Ovanför 
glaskupolen ligger den lilla gröna 
lådan kvar. Och ovanför den ligger 
en cylinder. Där sitter en trollkrabba 
i en snygg position och kikar ut i 
mörkret. Vi fortsätter runt kupolen 
och tittar närmare på cylindern. 
Aha! En brandsläckare. Lådan och 
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Glen kikar in genom den öppna dörren i 

lastutrymmet. Foto: Susanne Paulsen

Lucka på motorn. Foto: Susanne Paulsen
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brandsläckaren är beväxta och dam-
miga så de har definitivt legat där ett 
tag. Vi törs inte röra något av rädsla 
för att damma upp men nyfiken är 
man ju. 

Jag tvingar mig att släppa tanken 
på att undersöka lådan och fortsätter 
ut på vingen som går snett uppåt. 
Glens lampor syns en bit bort. Jag 
vänder innan jag når vingspetsen, 
går tillbaka mot flygplanskroppen 
och fortsätter ned under den. Glen 
är bakom mig. Jag ser ett runt klot. 
Vad kan det vara? Jag simmar när-
mare. Flera runda klot och… ooops, 
ett fiskegarn. Bäst att passa sig.

Jag andas in djupt och stiger lång-
samt uppåt. Känner en lina mot kin-
den. Försöker backa lite, men det är 
trångt på något vis. Blixtarmen kro-
kar i linan och det virvlar till lite när 
jag lösgör den. Stora flingor av 
70-årigt flygplanssilt vill omsluta 
mig. Fort härifrån tänker jag men 
rör mig mycket långsamt så jag inte 
fastnar någonstans. Framför mig och 

ovanför mig är flygplanskroppen och 
jag glider långsamt bakåt, uppåt tills 
jag hamnar vid vingen som går ned i 
botten framför mig. Rakt framför 
den ligger uppstigningslinan och vi 
är tillbaka vid utgångspunkten. 

19 minuter nu. En minuts botten-
tid kvar. Tiden går fort här nere. Vi 
gör tecken för uppstigning och Glen 
lösgör lampan från uppstigningsli-
nan. Nu väntar 45 minuters uppstig-
ning. Vi gör våra stopp, byter gas och 
bryter ytan efter 65 minuter. 

När vi når Oxevik börjar det 
redan skymma. Vi tar bara med det 
nödvändigaste hem, fyller ny gas och 
njuter av en god lasagne. Bilder och 
film gås igenom och en ny plan för 
söndagens filmning och fotografe-
ring görs. Kjell, som vunnit flera 
SM-titlar i UV-foto delar med sig av 
sina råd och tips och vi gör några 
förändringar i ljussättningen inför 
morgondagen. Medan batterierna till 
lamporna laddas, laddar vi även våra 
egna batterier i den vedeldade bad-

tunnan och avslutar dagen med 
några goa dykhistorier.

Dyk 3 – Det blåser inte under ytan
Till en god dykfrukost förbereder vi 
oss för dagens dyk- men man kan 
inte vara förberedd på allt.

Regnet har öst ner under natten 
men nu är det uppehåll igen. Regn 
på natten är bra. Det gillar vi. Om 
det alltid regnade på natten och var 
sol på dagen hade det funkat. Och 
metrologerna hade haft rätt oftare. 
Vi kommer snabbt iväg och lastar 
båten med några snabba lyft. Det 
blåser på. - Ska ni ut i den här gro-
piga sjön? frågar de boende i områ-
det. -Javisst! säger vi glatt. - Det 
blåser inte under ytan. Så mycket 
blåser det faktiskt inte heller. 7-8 m/s 
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Efter dyket ville Kjell och Glen snabbt titta på 
bilder och film. Foto: Katie Holmdahl
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Dykprofil från första dyket.

Locheed Hudson Mark III  
Skiss av Kjell Williamsson

En trollkrabba sitter majestätiskt och tittar ut i mörkret. Foto: Susanne Paulsen



kanske. Inga vita gäss. Vi har god 
medvind in i fjorden medan vi skru-
var ihop paketen och förbereder oss. 
Idag är det bara att hoppa i vid 
bojen. Ingen sökning. Härligt! 

Allt känns lätt- men det ska snart 
ändra sig... Kjell kör upp oss ovanför 
bojarna och vi hoppar i. Hängandes 
vid dykstegarna får vi kameror och 
decoflaskor, sedan beger vi oss av. Vi 
driver rätt fort och hamnar lite snett 
men simmar på. Jag försöker kom-
pensera mot vinden men inser rätt 
snart att vi har en ordentlig ström att 
tampas med också som jag inte rår 
på. Vi får ge upp och blir hämtade en 
bra bit nedströms.

Kjell bogserar oss hängandes i ste-
garna för att vi slippa gå upp med all 
utrustningen igen och kör oss lugnt 
upp mot målet. Det tar en stund, jag 
hör Glen meddela antalet meter 
medan jag koncentrerar mig på att 
bara hänga kvar. Det är rätt tungt. 
Till slut kan vi släppa och bara glida 

rakt mot bojarna. Snabbt tar vi grepp 
om varsin lina och hänger kvar. Det 
går inte att släppa greppet. Vi blir 
hängandes och det söta, bruna 
ytvattnet slår in i munnen med 
jämna mellanrum. Mälarsmak min-
sann. Jag börjar bli riktigt trött i 
armarna nu. Igen idé att ligga här 
längre. Vi beslutar oss för ett stopp 
på tio meter för kontroll av utrust-
ningen, gör ok och går ner.

Sikten är verkligen noll och jag 
följer linan med handen tills jag träf-
far på Glens hand. Här möts bojar-
nas linor och jag försöker hitta den 
som går nedåt. Snart följs våra hän-
der åt och vi arbetar lugnt och meto-
diskt nedåt med bara känseln som 
referens. Sex meter. Nu ser man i alla 
fall dykdatorn. Det är kolsvart och 
inga kameralampor är tända. Bara 
handlampan hänger på sin plats och 
lyser ned längs linan. Tio meter. Vi 
stannar upp men inte för länge. 
Hämtar andan, tänder lamporna och 

kollar att vi är ok. Kamerorna får 
vänta. Fortsätter ned. Ser till att ta 
extra tid på att andas ut ordentligt. 

Lugnet kommer över mig. Det där 
lugnet som mörker och andetag 
under ytan ger. Det blåser inte under 
ytan, som sagt. Det känns lite som 
att komma hem när jag ser land-
ningsstället. Nedstigningslinan har 
rätat ut sig och Glen hänger lampan 
på plats. Linsskydden är på och var-
ken kamera eller blixtar är påslagna. 
Jag koncentrerar mig på att använda 
små rörelser för att få ordning på 
tekniken och sjunker sedan ner för 
att fotografera hjulet.

Vi följer vår plan och fortsätter 
bort mot cockpit. Idag ska vi försöka 
få bilder och film lite längre in. 
Rutan har tryckts ut i samband med 
att besättningen tog sig ut så cockpit 
är helt öppen och åtkomlig utifrån. 
Man ser tydligt ryggstödet på en av 
stolarna och en del inredning. 
Mycket av golvet är täckt av botten-

VR
A

KD
YK

N
IN

G

En närmare titt på brandsläckare och grön 
låda. Foto: Susanne Paulsen

Landningsställ med bevarat däck.  
Foto: Susanne Paulsen
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sediment och jag sträcker försiktigt 
in kamerahuset och knäpper av. 
Glen följer efter och filmar.

I dag har vi beslutat oss för att 
även undersöka stjärtpartiet. Vi gli-
der upp förbi fönstren på sidan och 
fortsätter ut längs den fria vingen, 
ända ut den här gången. Vi ser 
motorn men inga propellrar. 
Bärgade? Tillbaka in mot flygplans-
kroppen på andra sidan av vingen. 
Uppåt nu. 

Som vi trodde finns ingen andra 
glaskupol. Den har tagits bort vid 
ombyggnad från bombplan till trans-
portplan. Flygplanskroppen slutar 
tvärt med ett brott strax före stjärt-
partiet. Ett runt, svart hål leder 
vidare in i flygplanet, men vårt ljus 
når inte långt in. I stället tittar vi på 
några av de trollkrabbor som invade-
rat planet. Det formligen kryllar av 
dem idag.

Vi lyser ned mot botten för att, 
om möjligt, upptäcka den saknade 

delen av planet men vi ser inte riktigt 
botten härifrån. Det är kanske någon 
som fastnat i planet med en trål och 
slitit sönder det? Tillbaka nu längs 
nedersidan av flygplanet, utan att gå 
in under det, där fiskegarnet sitter, 
och fram till utgångspunkten igen. 
Linan hänger där och lyser välkom-
nande till oss. Porten till ytan. Koll 
på datorn. 18 minuter i dag. Bra taj-
mat. Nu väntar bara en ganska oin-
spirerande uppstigning.

Minuterna tickar så långsamt 
under decostoppen att jag nästan tror 
att tiden har stannat. Den roliga delen 
av dykningen är gjord och nu vill jag 
bara hem och låta allt sjunka in. Ytan 
har dock inte stannat. Efter att ha gis-
sat sig till vad som står på dykdatorn 
de sista metrarna ligger vi åter vid 
bojarna. Vi försöker göra OK till Kjell 
utan att släppa taget. Sedan blir det 
bara att glida och sitta som faslimmad 
mot dykstegarnas fångstgaller. Ingen 
risk att glida därifrån. 

Vi känner oss rätt möra i kroppen 
när vi kommit upp. Lunch och kaffe 
ger oss krafterna tillbaka medan vi 
återvänder hemåt. Det är lite sorgligt 
att dykningen här är avslutad för 
denna gången. Den lilla bulan på 
botten av Gullmarsfjorden med all 
sin historia. Förhoppningsvis ligger 
hon kvar länge till och väntar på oss 
i mörkret. 
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En närmare titt in i cocpit med delar av inredningen.  
Foto: Susanne Paulsen
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En titt in i planets lastutrymme. 
Foto: Susanne Paulsen

Fotsättning på nästa sida

Har du rätt utbildning och 
är sugen på att dyka och 
besöka flygplanet så kom-
mer TeamPaulsen att 
ordna en ”flygplanshelg” 
till våren. 

Se mer på: 
www.teampaulsen.se.

FLYGPLANSHELG



HISTORIK
En lyckad nödlandning med hemligstämpel
Plantyp: Lockheed Hudson Mark III G-AGDF Loch Leven. 
USA-tillverkat lätt bombplan, ombyggt till transportplan. 
Vingspann: 20 meter. 

Längd: 13,5 meter. 

Höjd: 4 meter. 

Pilot: Erik Engnaes 

Telegrafist: Lars Larsen Bergo 

Det var på natten till den 23 juni 1942 som planet var på 
väg från Stockholm till Leuchars flygplats norr om St. 
Andrews i Skottland med kurirpost. Ombord på planet 
fanns förutom de två besättningsmännen även åtta pas-
sagerare.

När planet får motorproblem ute på Skagerack vänder 
man tillbaka mot svenska kusten för att försöka nå 
Såtenäs flygplats. Man hinner dock inte dit utan befinner 
sig på 1300 meters höjd då man även får problem med 
höger motor som börjar brinna. Piloten Erik Engnaes blir 
tvungen att nödlanda och beslutar sig för en s.k. ditch-
ning, en kontrollerad landning på vatten, nordost om 
Lilla Bornö i Gullmarsfjorden. Efter den lyckade nödland-
ningen lyckas passagerarna ta sig ut på vingen och via 
planets gummibåt vidare in till land innan planet sjunker. 
Erik och andrepiloten Lars simmar i land.

Klockan är halv ett på natten när Anders och Betty 
Hansson, de boende på gården Linhagen på Lilla Bornö, 
hör smällen. De får snart oväntat besök. Även döttrarna 
Ingrid och Lilly Andersson vaknar men får inte lov att gå 
ut. De tittar nyfiket ut genom fönstret och Ingrid minns 
att det stod flera personer i trädgården medan de 
genomblöta besättningsmännen fick dricka varm chok-
lad i köket. På morgonen transporteras de med båt till 
fastlandet och vidare med två taxibilar.

Händelsen tystas snabbt ner och man väntar med att 
bärga kurirpost och annat från planet till året därpå för 
att dra minimal uppmärksamhet till händelsen. 
Förklaringen tros vara att det fanns passagerare på pla-
net vars närvaro vore svårt för de svenska myndigheterna 
att förklara. När flygplanet lyfts upp och postsäckarna 
tagits ur bogseras det ut av Röda Bolagets båtar, och 
släpps på djupt vatten där det fortfarande ligger. Allt sker 
i största hemlighet men tack vare att dottern Ingrid 
Andersson bevittnar händelsen och dessutom fotografe-
rar allt i smyg från ön har vi idag tillgång till både vittnes-
uppgifter och bildmaterial från tillfället.

Tryckt källa: Från Gullmarns inre del, Leif Molander, 2008 

Författaren har bl.a. intervjuat vittnen och medverkande 
till händelsen

Otryckt källa: luftfartshisorie.no: Lockheed Lodestar i 
norsk tjeneste fra 1941 till 1950

Muntlig källa: Leif Molander

Plantypen, en Lockheed Hudson Mark III. 

Den stora glaskupolen i aktern togs bort  
i samband med ombyggnaden till  
transportplan. Arkivbild

Här dras planet ut och släpps ner till dagens  
position. Även denna bild är tagen i största  
hemlighet av Ingrid Andersson, en av döttrarna  
på gården Linhagen. Arkivbild

Bärgningen av planet vid Lilla Bornö. 
Bilden tagen i smyg av Ingrid Andersson 
som gömt sig i ett buskage. Arkivbild
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