Tangaroa nyhetsbrev 7: TIDSPLAN FOR BYGGEPROSESSEN
Fase to er i gang; Team Tangaroa er nå installert i skipsverftet på havna i Callao med eget
kontor, egen byggeplass med kraner og ekstra containere for oppbevaring av utstyr,
og de er trygt innlosjert i marinebasens sjøkrigsskole på La Punta (se kartet).
Tangaroas Lima-koordinator Cecilie Wessel har hatt en svært så
utfordrende jobb i det siste. Vanlig turistspansk holder ikke når
det skal bygges flåte! Faguttrykk på verktøy, materialer, prosesser
og transport er påkrevd, og hun har virkelig gjort en glimrende
jobb – gutta hadde vært ganske hjelpeløse uten henne denne uka!
Denne helgen kommer de fire tømrerelevene fra Thor Heyerdahl
vgs i Larvik for å hjelpe til med å bygge grunnkonstruksjonen i
flåten. De har tidligere vært med å bygge halvskalamodellen Lille
Tangaroa som nå står utstilt på Kon-Tiki museet.
Vi krysser fingrene for at de varslede forsinkelsene rundt transport
av stokkene fra Ecuador ikke forskyver tidsplanen for mye...
Uke
8

Arbeidsdager
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13/3-18/3
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3/4-8/4
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24/4-28/4
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Arbeidsprosesser
Flytte container fra havnen til SIMA. Hovedstokkene fraktes fra
Maseca/Ecuador på lastebil (forsinket) Resten av materialene skipes til
Callao i container (minst en uke forsinket!) Lage bedding for flåtebygging.
Kjøpe tau og lete etter sagbruk (funnet!) Skaffe lagringsbokser.
Frakte Ecuador-materialene fra havna til SIMA. Behov for kran for å løfte
stokkene fra bil til bedding. Starte byggingen! Behov for kran for å få
stokkene i riktig posisjon.
Hugge spor i stokkene til tauet. Samle hovedstokkene ved hjelp av tau og
knuter. Hugge til endene av stokkene og gjøre ferdig baugen på flåten.
Feste tverrstokkene til hovedstokkene ved hjelp av tau og knuter.
Feste tverrstokkene til hovedstokkene ved hjelp av tau og knuter.
Plattform/grunnkonstruksjon av 11 hovedstokker og 7 tverrstokker er
ferdig. Vitenskaplig flytetest med 40 tonns container på flåten. Deretter
løftes flåten tilbake på land for ferdigstilling.
Arbeidslag:
1.Bambusdekk 2.Bambushytte 3.Master og rigging 4.Guarabord
Arbeidslag:
1.Bambusdekk 2.Bambushytte 3.Master og rigging 4.Guarabord
Ferdig med bygging og rigging! Flåten klar for montering av high techutstyr. Utstyr om bord.
Mandag: Fisketur med Mustad.
Solcellepanel på taket, teste elektrisk/elektronisk utstyr, NERA satellittantenne monteres. Teste mast og seil.
Torsdag: Sjøsetting i SIMA ved hjelp av 40 tonns kran
Seremoni for presse og tilskuere. Medvirkende er Tangaroa, Peruanske
Marinen, SIMA, Sjøfartsmuseet i Lima, Kon-Tiki museet, UNEP og
Tangaroas største sponsorer.
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