Navn:

Erik

Position:
Dybde:
Kørevejledning:
Opmærksomhed:
Beskrivelse:

N54 52.191 E10 05.637
23
Top (m):
Bund (m):
Vi plejer at søsætte båden i Høruphav

Kommentar:

25

WGS 84
Type dyk:

Sikker
Vrag

Dykinfo: Vraget står ret op på bunden. I forskibet er der en nedgangskappe uden koøjer. Midtskibs er der et
lastrum med kul i. Ager er der en luge ned til maskinen, men rummet er næsten fyldt op med mudder.
Skruen er afmonteret og roret ligger ude på bunden på bagbord side. Ude på bunden til styrbord side finder
nogle kæmpestore sønikkiler som næsten er flottere end vraget.
Finn Rasmussen:
Vraget er på sin måde velbevaret, lidt støvet og fyldt op med sand blandet med kul. Vraget ligger på 22
meter vand og rager ca. 3 meter op. Fra stævn til agter kan man se et stort ankerspil, nedgang til under
dækket, lastrum med kul. Agter en luge ned til maskine der er fyldt op med sand.
Sank 04-05-1933 med kul i lasten. Bygget i 1906 af stål på 41 BRT som motorgalease i Egernsund.
Finn Rasmussen:
Erik var et lille fragtskib ligesom kuffen på Bredgrund, Emanuel, Herman, Elise, Sophie og andre små
skibe, der sejlede med teglvarer fra Egernsundområdet.
Nybøl, Egernsund og Broagerland blev førende i teglproduktion omkring år 1933 og eksporterede tegl over
grænserne. Mange af vragende var lastet med kul og briketter, der skulle bruges i teglværkernes store ovne.
Derfor møder vi vrag i dag lastet med tegl og kul og briketter i vores område syd for Als.
På forlisdagen havde Erik modtaget en last kul fra et andet grundstødt skib ved Pøls Rev. Lugerne var ikke
skalkede til lasten da vejret var stille og rolig. Pludselig friskede det op fra SØ, hvorefter skibet kom til at
ligge på tværs af vind og strøm og tog vand over dæk ned i storlugen. Skibet fik hurtigt slagside og et forlis
syntes uundgåeligt. Besætningen på 2 mand gik i jollen og kort efter sank Erik.
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