Oförutsedda överraskningar fortsätter att hagla över oss. Vi jobbar samtidigt i lagerlokalen där flygplansdelarna ska
förvaras. Vid en inspektion av poolen som ska fyllas med färskvatten hittar vi flera stora hål som orsakats av möss. Det är
bara till att ta tag i saken och handla ny pool och montera upp denna istället.

Dag 5.
Prognosen stämmer och vi vaknar till ett finare väder och första dag med lite lugnare vindar, ca 8m/s.
Vi får kastat de nytillverkade stålankare som kedjas fast i betongankaret. NU LIGGER VI FAST.

När Karl Kjarsgaard var med oss ute till havs sist 2015, då hade vi vackert väder med 2-5 m/s. Denna gången fick han se
Östersjöns mörka sida, man anar en viss oro i hans blick.

Kapten Gustav ger ok för dykare att gå i vattnet omedelbart efter vi anlänt till vrakplatsen. Nu ska endast ankarkätting
fästas till stålankare, och snart är vi igång med att förbereda för att suga sand

.
Jackie och Sue fungerar utan anmärkning från första start, och eftersom vi ligger ankrade med extra lång tross ute så
hamnar vi långt från rodret. Vi använder oss av alla 60 meter 2 tums slang som vi har ombord för att nå fram. Både Jan,
Andreas och Gustav (kapten) dyker under dagen och får provat av att suga sand. Dykare Ingmar Nilsson får tyvärr avstå
idag pga. en skada i knäet som han dragit på sig pga. hårt väder.

Vi frilägger det mesta av stjärtrodrets ovansida redan på fredagen trots att det sticker ner ca 50 cm ner i sanden. Vi gräver
ur en grop som är hela 6x3m vilket gör att vi flyttat ca 9 kubikmeter sand.

På kvällen åker dykare Andreas Öberg hem tillsammans med Jim Blondeau. En annan dykare Gustav Ek kommer tillbaka
med den lilla arbetsbåten som sköts av River Thames besättning Albert, Liam och Valdemar.

Dag 6.
Det bra vädret fortsätter ända fram till lunchtid, och under dagen fick vi ytterligare assistans av två dykare till. Båten Runar
med Dykarna Tobias Melin och Johan Asplund ansluter. Idag dyker Gustav Ek, Gustav (Kapten), Jan, Tobias och Johan.

Bild Uppe. Johan surrar fast en bit som frilagts av rodret.
Bild Nere. Tobias lägger mindre delar i en av korgarna som ska upp till ytan.

Stjärtrodret hade sugit sig fast i botten, och sanden där under liknade närmast betong. Vädret tilltog strax efter lunchtid och
vi vågade därför inte äventyra att knäcka delarna på rodret, och avbröt därmed. Vi var så nära målet men blev slagna
denna gången av moder natur. Omprioriteringar gjordes och vi bärgade en del mindre delar istället.

Bild T.v. En del av stjärtrodret som togs upp som prov. Denna del har fortfarande rester av tyg som användes längst ut på
spetsen av rodret. Bild T.h. Fler delar från roder och till höger en ”bomb-release” mekanism

Vädret tilltog strax efter lunchtid och vi vågade inte äventyra att knäcka delarna på rodret, och avbröt därmed. Vi var så
nära målet men blev slagna denna gången av moder natur. Vågorna kom från ingen stans och byggde upp från 0,5m till 1,5
på 30 minuter. Dykare Gustav Ek gick i vattnet igen för att avetablera bojer och fick samlas upp av Tobias båt Runar.

Avslutningsmiddagen blev grillat med äpplekaka som dessert, detta njöts till sällskapet av gitarrmusik och projektets egen
låt ”the Three nations team ”skriven av Jim Blondeau.

