Et studium i modstridende udmeldinger:
(fra ing.dk 2/3-2015)
Peter Madsen 2 dage siden Blogger
(…) Men det gør ikke noget. Jeg sagde farvel til hende i går eftermiddag, og jeg har ingen planer
eller noget ønske om at have nogen relationer til ubåden Nautilus i fremtiden.
Peter Madsen,
Fra SMS, modtaget af to af ubådsforeningens bestyrelsesmedlemmer (3/3-2015)

From: UC3 NAUTILUS
Date: 2015-03-03 23:58 GMT+01:00 (dagen før generalforsamlingen)
Subject: Et par skriftlige garentier...
To: Jacob Larsen
Hej Jacob,
Jeg skriver på opfordring af en fælles ven og godgører for CS.
Du kender jo til at jeg har indregistreret Nautilus under RML flag.
Det har været mellem os, men du er hermed fri til at fortælle det på GF.

Hvis GF beslutter at opgive Nautilus, så har du hermed min retsgydige garenti for at jeg lader den og dens
udrustning flytte, og igangsætter færdiggørelse af renovering.
Du har også min retsgyldige garenti for at alle der har arbejdet med Nautilus fortsat kan gøre det, og eller
kan sejle med hende i fremtiden.
Hvis omvendt GF beslutter at fortsætte renoveringen uden mig, og uden at jeg frem over får en adgang til
ubåden tilbyder jeg en anden retsgyldig garenti:
Den går på at jeg fortsat med alle juridiske midler vil forsøge at få en andel i Nautilus. Det vil give mere af
den uro og usikkerhed vi har oplevet de sidste dage, men nu i årevis, uanset hvem der får ret. Vi er alle
tabere i den sag.
Det er ganske enkelt fordi Nautilus er et stykke af mig. Jeg er ved at knække som menneske ved at se hende
fjernet fra mig.
Derfor er jeg nødt til det.
Det kommer jeg nok aldrig over.
Jeg deler gerne,
Men hvis i ikke vil mig, vil der hvile en forbandelse over det projekt. Mig.
Du og alle dine venner fortjener bedre.
Vær vis og byg en selv, og eller gør brug af jeres brugsret til Nautilus.
God GF, og de bedste hilsener.
Peter Madsen

Berigtigelse til ovenstående emails linje tre og fire (ved Jacob Skov Larsen):
Indregistrering af ubåden i RML blev antydet og dette skete i fortrolighed.

