Monica R.
Af Jan Justesen

Juleaften 1991 om eftermiddagen befandt Monika R. sig på en position 30-40 sømil vest for
Esbjerg, hvor Monika R’s Polske Kaptajn Celement Runke udsendte SOS, og meddelte at den var
sprunget læk og var begyndt at tage vand ind og synke.
Der blev sendt en redningsbåd og en helikopter ud til posionen.
De 5 besætningsmedlemmer der var ombord på coasteren Monica R - to briter, to polakker og en
ghaneser blev alle reddet af helikopteren og fløjet ind til Esbjerg, hvor de, som skibbrud blev
indlogeret på Sømandshjemmet i Esbjerg. Da redningsbåden ankom til posionen var Monika R.
sunket.
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Foto Torben Søgård klokke og kompas.

Skibets besætning

Facts om skibet
16.06.1965 bygget på skibsværftet Martenshoek i Holland som
nummer 193 og serie nummer 6.517.017.
17.11.1965 søsat døbt Sellin, leveret til VEB Deutsche
Seereederei Rostock. (Sellin det står der på klokken)
1.01.1974 overføres til VEB Deutfracht/Seereederei Rostock.
6.07.1981 overtaget af Brian Thomas Cuckow, Gillingham,
Storbritannien, omdøbt til SELLINA C,
1981 udflaget til Guernsey (Channel Islands).
1986 omregistreret til Patterson Shipping Ltd., Guernsey,
1989 omregistreret til Shipping Valletta, Malta og omdøbt
Monica R.
1990 omflaget til Kingstown, (SV).
24.12.1991 på rejse fra Kvinesdal, Norge til Hamburg er Monica
R. sunket ca. 25 sm fra Blåvand
Monica R. er gået ned kl. 19.32, for der er skibes ur på broen
gået i stå, (om det er greenwich time eller polsk tid vides ikke.)
Efter avisen er kalkunen stadig i ovnen!
Besætningen på 5 blev alle reddet.

Tekniske data
Længde:
Vandlinjen længde:
Brede:
Dækshøjde:
Dybde gang max:
Max belastning:
Brutto register tons:
Netto register tons:
Fart:
Aktion radius:
Besætning/Passager:
Last kapacitet:

48,07 m
43,00 m
9,15 m
5,60 m
3,46 m
615 t
298,69 RT-298,29RT
170,89 RT-171,44RT
10,00 kn
3.700 sømil
12/3 Personen
1.022 m3 upakket kul, korn, malm.
955 m3 som stykgods.

Monica R. var udstyret i 1965 med 2 bomkraner som er 10 m lange (type MKEw 3010) de er styret
med hydraulik med et løft på 3 tons. Da den sank var de blevet fjernet. (Se første og sidste billede)
Hovedmotor er en 4 takt dieselmotor, type SKL - 6NVD 48U, 486 kW bei 500 omdrejninger per
minut, med en 4 bladet propeller med en diameter 1.650 mm og en højde 1.070 mm.
To diesel el-generatorer type DML - 3 NVD 21/2, hver på 67 PS ved 1.000 omdrejninger per minut,
og en hjælpe diesel generator, Typ DML - 2 NVD 18, 28 PS ved 1.000 omdrejninger per minut.
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Vraget Monica R.
Vraget ligger i dag på 26 m sandbund og rager 6 m op fra bunden. Det ligger med 60 grader
slagside til styrbordsside og der er som regel meget dårlig sigt!
Følgende effekter er Bjerget: Ror, Kompas, Klokke, Ankerlanterne, Agterlys, Talerør, Talerør med
fløjte, ur.
Dykket: 30-05-92, 21-6-92, 20-12-92, 14-7-93, 24-9-94, 10-1-99, 29-05-03, sidste gang med en sigt
på 10 meter.
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Kilde:
Jydskevestkysten 27-12-1991
Søværnets Operative Kommando i Århus.
coasters-remembered
(Ryterberue)
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