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TANGAROA HAR NÅDD SITT ENDELIGE MÅL!
Ekspedisjonens første møte med Selskapsøyene var en
fantastisk velkomstseremoni på den gamle
tempelruinen Marae Taputapuatea på øya Raiatea.
Dette har fra gammelt av vært det religiøse høysetet og
det kulturelle samlingspunktet for alle øygruppene i
Stillehavet.
Etter en strabasiøs natt ble Tangaroa-mannskapet
fraktet i land som konger! De ble hentet på flåten med
festpyntede utriggerkanoer, og på land ventet rundt
1000 mennesker med en tradisjonell mottakelse etter
alle kunstens regler. På stranda var det religiøs
velsignelse og steinnedleggelse slik tradisjonen krever,
etterfulgt av seremoni på den gamle offerplassen. Så
bar det videre til den store tempelplassen hvor
hovedseremonien foregikk. Her fikk mannskapet gaver,
og ble behørig hyllet gjennom flotte taler.
Torgeir forteller: ”Inne på land ventet folk slik
de gjorde i forhistorisk tid da mektige høvdinger seilte
dobbeltkanoer mellom øyene. Seremonien skal minne
befolkningen på øya om de svunne tider, da gjestene
bar med seg steiner fra sitt hjemstedet sitt og til den
store offerplassen Taputapuatea. Vi hadde steiner med
fra Peru. En gang i tiden var dette sentrum i hele
Polynesia. Fra denne øya ble de andre øyene befolket.
De reiste nesten 4000 kilometer i kanoene sine.
Nå er vi ferdige med ekspedisjonens seiling og
eksperimentering. Det har blitt en vellykket
ekspedisjon, vi er meget tilfreds med resultatene og
dataene vi har innhentet. Vi har seilt mer enn 4500
nautiske mil, som tilsvarer en femtedel av
jordomkretsen rundt Ekvator. Nå går turen til
endestasjonen Tahiti, med hjelp av taubåt. Ingen tar
sjansen på at vi kommer for seint til den siste og største
seremonien, den på Tahiti!”

DEN STORE FINALEN: Tangaroa går i land i Papeete på Tahiti!
Klokka 16.00 søndag 30.juli 2006 ankom
Tangaroa havnen i Papeete, ett døgn etter planlagt
ankomst. Flåten fikk hard medfart under siste
etappe, men det ser ut til at skadeomfanget ble
mindre enn først fryktet. Rundt 1000 frammøtte
hyllet de skjeggete, brunbarkede og klissvåte
sjøfarerne, som tydelig rørt over den storslagne
mottakelsen kunne konstatere at ekspedisjonen alt
i alt har vært svært vellykket! 93 dager etter at
flåten la ut fra Callao i Peru kunne de gå i land på
Tahiti i Fransk Polynesia – ekspedisjonens
endelige mål!
Mottakelsen skulle etter programmet finne sted
lørdag ettermiddag, men grunnet høy sjø kunne
ikke taubåten dra ut i tide. Øya Raiatea ligger på
vestsiden av Tahiti, og slep var derfor nødvendig
for å trosse vind og strøm på tilbakeveien. Det ble
en tøff natt under slep – alle var klissvåte, og det
var kaos på dekk. Men da Tangaroa stolt sèg inn i
havna, eskortert av to taubåter og seilere i
tradisjonelle utriggerkanoer, var nattens strabaser
glemt.
Ekspedisjonsmedlemmene ble hyllet som store
helter! Taktfaste trommer skapte stemning helt fra
flåten viste seg i horisonten, og det var for
anledningen laget en kunstig strand i
havneområdet hvor selve ilandstigningen
foregikk. På stranden fikk de igjen en tradisjonell
mottakelse og blomsterkranser rundt halsen, før
de ble båret på gullstol opp til seremoniplassen og
ført gjennom menneskemengden fram til scenen
omgitt av et forrykende danseshow.
Hele mottakelsesområdet var overdådig pyntet
med blomster og flettverk av palmeblader. På
brygga stod ekspedisjonslederens kone Mona
Sæverud Higraff og Olavs foreldre, Grethe og
Thor Heyerdahl Jr., og det ble et følelsesladd
gjensyn etter nærmere tre måneders venting. Til
stede under mottakelsen var også representanter
for franske og polynesiske myndigheter. Flyet
med president Oscar Temaru, var forsinket, og
han rakk bare så vidt å gratulere ekspedisjonsmedlemmene før hele seremonien var over.
Kulturministeren holdt velkomsttalen i
presidentens sted. Ved scenen var det korsang, før

det ble avholdt nok en religiøs seremoni – en
kristen protestantisk gudstjeneste denne gangen!
Deretter holdt de forskjellige representantene sine
taler, bundet sammen av kveldens konferansier
Georges Estall, borgermester på Raroia og
president for Raroia Association.
Raroia Association har vært arrangør og
glimrende vertskap for ekspedisjonen under
oppholdet i Polynesia. Målet deres er å bygge opp
et Kon-Tiki museum på Raroia, atollen der KonTiki endte sin ferd i 1947!

Fra venstre koordinator Moena og president for
Raroia Association, Georges Estall, sammen med
lokale representanter for arrangementskomiteen.

Etter ankomsten har Tangaroa-mannskapet vært i sving sent og tidlig med foredrag,
representasjonsmøter og konferansemiddager. Nå går de siste dagene i Polynesia med til å
løse praktiske oppgaver: Flåten skal hjem til Larvik, og det samme skal alt utstyret.
I tillegg må mannskapet ha nye hjemreisebilletter selv – ingen av dem har elektronisk lesbare
pass, noe som nå er påkrevd for å kunne mellomlande i USA. Dermed går hjemturen om SørAmerika i stedet – kanskje de til og med får seg en mellomlanding på Påskeøya! Forventet
ankomst til Norge er helgen 18-20.august.

NB: I Stavern arrangeres Tangaroa regatta lørdag 19.august! Her inviteres barn i alle
aldrer til å bygge sin egen flåte og delta. Påmelding på telefon 90189019.
Se eget vedlegg!

