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EU-topp anbefaler Tangaroa!
Følgende tekst finnes på bloggen til
visepresidenten i Europakommisjonen,
Margot Wallström:

“Please follow the adventures of a group of people who
follow in the footsteps of the great explorer Thor
Heyerdahl. This team of 6 young men has built a balsaraft named "Tangaroa" and they are now sailing from
Peru to Polynesia in the Pacific. The raft will be almost
a copy of the famous Kon-Tiki raft from 1947 and
onboard is Olav Heyerdahl, grandson to Thor.
Scientists are eager to follow the expedition to map out
changes to the environment during the period since
1947. Check out www.tangaroa.no! ”

weblog.jrc.ec.europa.eu/comments/wallstrom/Weblog

Gratulerer med dagen til Anders and Olav!
Midten av juni var partytid på flåten! Anders hadde
bursdag 13.juni og Olav den 15.juni.
Anders fikk kaffe og ekspedisjonskake fra Heyerdahlinstituttet på sengekanten, og denne kaka har virkelig
vært gjennom litt av hvert. Bakt av Solvold i Larvik for
Heyerdahl-instituttet i januar, fraktet i container fra
Norge via Tyskland over Atlanteren og gjennom
Panama-kanalen til Peru, hvor den tilbrakte flere uker i
tollen. Den har blitt studert av utallige tollere og
spedisjonsmedarbeidere før den nå endelig kunne inntas–
med stort velbehag – etter 47 dager på flåten!
Olav feiret sin dag med pannekaker til frokost, og – etter
eget ønske – stridsrasjoner fra den amerikanske marinen
både til lunsj og middag!

Vaskedag!

For første gang på mer enn 50 døgn opplevde
ekspedisjonen et par fullstendig vindstille dager. Dagen
ble brukt til vasking, avkobling og lange svømmeturer.
For en gangs skyld var det mulig å ta en skikkelig
svømmetur uten å risikere å bli akterutseilt. Torgeir
skriver: ”En slik dag er rett og slett en perfekt dag – en
uke med slikt vær ville nok definitivt utfordre vår
tålmodighet. Uten vind er vi prisgitt havstrømmen, og
den bringer oss for øyeblikket for langt sørover…”
Heldigvis kom vinden tilbake dagen etter, og flåten er
tilbake på riktig kurs!

