En tredjedel av distansen Callao – Raroia er tilbakelagt!
”Vi har seilt 1329 nautiske mil, og har tilbakelagt en tredjedel av etappen til Raroia. Til
sammenligning ligger vi 350 nautiske mil foran Kon-Tiki på samme dato”, skriver Øyvin i
loggen 22.mai. Ellers meldes det fra flåten at guarateknikken har vist seg å fungere. ”Vi seiler
storsirkel mot Raroia med vinden tvers og strømmen på låringa. Vi har i en helt annen grad
mulighet for å holde kursen, og det var jo nettopp noe av det Tangaroa skulle vise. Kon-Tiki
brukte 101 døgn, så får vi se hvordan det går med oss. Så lenge vi har vind, går dette støtt og
sikkert rett mot mål”.

Når det gjelder været, har ekspedisjonen vært utrolig heldige så langt. De hadde en tilnærmet
vindstille solskinnsdag i går, men ellers har det blåst bris av varierende styrke mesteparten av
tiden. Noe skiftende skydekke og enkelte regnbyger har de hatt, men de fleste dagene er gode
varme solskinnsdager. Bølgehøyden varierer fra flatt vann til 2-3 meter, til tider med noen
store, slake dønninger som underlag. Temperaturen i vannet ligger nå stabilt på 24-25 ºC og
lufttemperaturen på 26-27 ºC, så gutta lider ingen nød der ute!

I siste rapport beskrives tilværelsen slik: ”I dag har vi skiftende skydekke, sol og en pen bris.
Det har blåst en god frisk bris med regnbyger i natt. Sjøen drar seg fort opp her ute, men blir
ikke krapp. Nå seiler vi med bølgehøyde på tre meter. Flåten vrir seg og knirker, men tar
sjøene forbausende godt. Vannet drar seg innover hovedstokkene, mens tverrstokkene som
holder flåten sammen og bærer bambusdekket gir såpass fribord at vi holder beina tørre. På
gamle bilder fra Kon-Tiki ser vi rormannen sitte med beina på bunnstokkene, og han får en
våt seilas på slikt føre”. Samtlige gir uttrykk for at stemningen om bord er god, og at selv om
det merkes at folk er forskjellige, fungerer dagliglivet og samarbeidet overraskende bra.

Dyrelivet rundt flåten er upåklagelig. I tillegg til fregattfuglen som har fulgt dem helt til nå og
”akvariet” som har etablert seg under flåten, hadde de for noen få dager siden besøk av en
nysgjerrig havskilpadde. Dette besøket kan du lese mer om på www.tangaroa.no, hvor også
WWF har bidratt med faktastoff om den sjeldne gjesten.

