Vecka 27 – 2019

Halifax projekt HR871

Vecka 27 gick fort förbi i vindar och vågornas tecken. Väderprognosen visade växlande förhållanden inför starten av
projektet, men kom att bjuda på tilltagande vindar med våghöjder på upp till 2 ½ meter och svåra förhållanden för både
besättning och dykare. Men med ett fokuserat team och duktig skeppare så lyckades vi ändå utföra och slutföra viktiga
uppgifter och mål för projektets framtid.

En hälsning från Piloten.
"Thank you very much for your kind letter and the information sheets about the raising of the Halifax bomber which I flew as
the pilot back in August 1943. It appears that a lot of work is entailed in lifting the plane from its watery grave .The people
involved are doing excellent work which I would to extend my sincere thanks to.
// From a 96 year old admirer - JOHN ALWYN PHILLIPS "

DAG 1.

Gustavs dykfartyg River Thames sjösätter sin aluminium arbetsbåt i Svendborg – Danmark, innan sin färd som tar 24
timmar innan de når Falsterbokanalen söndag kväll. Måndag morgon kl. 08.00 går River Thames in i Trelleborg hamn.

Bild T.v. Asker förbereder för att kasta ankare, detta visar sig att det inte kan hålls på plats fast vi lägger nästan 100m kedja.
Vi får avbryta pga. risken att dragga ankaret in över vrak området.
Bild T.h. Jan Christensen projektledare för SCSC planerar vilka detaljer som är prioritet för dykningarna denna vecka, en av
delarna är ett stjärtroder.

Här ser man stjärtrodret när Halifax Hr871 undersöktes en av de första gångerna efter det hittades.

Dag 2.
Denna dag blåser vi inne, och får då prioritera om med förberedelser som kan göras i land.

Bild T.v. Lastar den första ankarpunkten på 500kg.
Bild T.h. Betongankaret fastgjort till sidan av relingen för att på ett säkert sätt kunna släppa det med hög precision på
positionen. Det är väldigt viktigt att ankaret faller till botten på precis rätt plats då det finns känsliga vrakdelar över hela
vrakplatsen som kan komma till skada ifall det hamnar fel.

Bild T.v. Jim Blondeau filmar och dokumenterar allt som händer omkring projektet bl.a. i Sverige och Kanada.
Bild T.h. Karl Kjarsgaard projektledare Halifax 57 Rescue Canada övervakar och instruerar oss in i Halifaxens allra minsta
detaljer.

Ett rack för alla dykflaskor tillverkades för att klara av det häftiga vädret.

Då det fanns tid över på kvällen, utförde den yngre delen av besättningen en MOB. (Man över bord) övning inne i
Trelleborgs hamn.

Dag 3.

Redan tidig morgon släpper vi i ankarpunkt nummer 1, och gör klar en dykare för att gå ner och inspektera hur vi ligger,
men vi hinner avbryta då vi redan ser på GPS-plotter att vi driver släpande på ankaret.

Besättningen samlas inne i skydd från svallvågor, då vi återgår till hamn för att hämta ytterligare ett betongankare.

Vi gör ett snabbt jobb med att lasta och komma ut till vrakplatsen igen, och får släppt i nästa ankarpunkt. Nu är det ännu
viktigare med precisionen med att släppa betongankaret på rätt position. Vi lyckas med att släppa betong ankarna med 4
meters mellanrum. Dykarna som gjorts klara för att inspektera ska kedjespela tillsammans ankarpunkterna till ”ett paket”.
Detta lyckas vi inser att ovädret lyfter ena betongankaret en aning.

Andreas Öberg och Ingmar Nilsson går i vattnet för att göra klart ankare och boj. Samtidigt kör den mindre arbetsbåten ut
med Jan och Albert för att assistera och hämta upp dykare. Kamilla Rejgård tar dykledarrollen.

Dag 4.
Ytterligare en dag blåser vi inne och vi fortsätter med nya förberedelser som var lite oförutsedda. Tack vare att ena
ankarpunkten fortfarande lyfter från botten i hög sjö, så vill vi säkra upp en extra gång, för att möjliggöra att vi kan
fortsätta att jobba på platsen i framtiden i nästan oavsett väderförhållande. Väderprognosen för nästkommande dag ser
bättre ut och vi förbereder för att kunna gå ur hamn extra tidigt nästa morgon.

Trelleborgs hamn skänker oss material så att Gustav kan svetsa ytterligare förstärkningar till betongankaret i form av två
stålankare som ska släpa efter betong-ankaret och gräva sig ner i sanden.

Andreas Lundh hjälper till att bygga en ram för att lägga stjärtrodret på, detta för att säkra lyften i från botten till skepp och
från skepp till pool i Trelleborgs hamn. Andreas är en av dykarna som skulle deltagit en dag, men fick tråkigt nog åka hem
igen utan att få dyka.

