ENDELIG ER BYGGINGEN I GANG!
Etter uke på uke med venting ble denne helgen endelig et gjennombrudd for Tangaroa. Seint
fredag kveld kom endelig containeren fra Ecuador med tverrstokkene og resten av treverket,
og lossingen startet umiddelbart.
.
Det ble midnatt og nye tilløp til krise før
materialene til slutt lå trygt stablet på
byggeplassen, og det var ingen tvil om at lørdag
og søndag herved var erklært arbeidsdager!
Innen mandag var alt gjort klart til å binde
stokkene sammen. Hver av hovedstokkene var
blitt kuttet til i den ene enden for å forme baugen
på flåten, og stokkene var tilpasset hverandre i
lengde og bredde.
Det er hogd ut hundrevis av spor til tauene både i
hovedstokkene og tverrstokkene, og alt er vatret
opp og klart til selve knyttingen. Selv uten tau
begynner dette å ligne en flåte.
Første del av denne uka går med til selve
knyttingen. Dessverre rant tiden ut for de fire
tømrerelevene, de måtte tilbake til Norge etter
fire lærerike uker i Peru. Mannskapet får
imidlertid hjelp av fem mann fra SIMA, alle
erfarne med tau og knuter, så dette ordner seg.
Målet for uka er å bli ferdig med selve flåten av
11 hovedstokker og 8 tverrstokker, samt å få
saget til guarabordene (senkekjølene).
.
Neste uke blir det deck, hytte og mast som star på
programmet, og så starter selve riggingen (se
justert tidsplan nedenfor). Avreisedato er
fremdeles 28.april 2006!
Se flere bilder og les ”øyenvitnerapporter” fra
byggeplassen www.tangaroa.no
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ARBEIDSDAGER

TANGAROA TIDSPLAN, PERU 2006

HJELP FRA SIMA

20/3-24/3

Carving of rings for ropes in main logs. Carve
edges of logs and finish the bow of the raft.

Kraner og verktøy
Eksperter på toll

25/313

26/3
27/3-2/4

Carving of crossbeams.
Carving of crossbeams. Crossbeams attached
to main logs by ropes and knots.

29/3-1/4:
5 erfarne arbeidere
på tau og knuter

Sawing of guaras (keels), and carving.

14

3/4-9/4

15

10/4-16/4

16

17/4-23/4

17

24/4-28/4

Platform of the 11 main logs and 8
crossbeams are ready and knotted.
Arbeidslag:
1. Bambusdekk 2. Bambushytte
3. Master og rigging 4. Guarabord
Arbeidslag:
1. Bambusdekk 2. Bambushytte
3. Master og rigging 4. Guarabord

28/3 & 29/3: Stor
van med sjåfør
3/4 -7/4:
3 treskjærere for å
lage guarabord
10/4-14/4:
4 arbeidere til å sy
sammen
bambusdekk

Ferdigstille flåtekonstruksjon og rigging.
Flåten klar til montering av elektronisk utstyr.
Stuing av utstyr.
27/4: Taubåt
Fisketur med Mustad (mandag). Solcellepanel
på taket, testing av strømforsyning. NERA
satellittantenne monteres. Test av mast og
seil. Sjøsetting i SIMA.

28/4 from 7.00:
4 arbeidere til å bære
bagasje

Fredag 28.april fra 11 – 14:
Offisiell seremoni. Avreise!

28/4 from 9.00: 14
padlere; trening!
28/4 from 14.00:
14 padlere
28/4 from 14.00:
Taubåt og båt til
familie og VIP
gjester

