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fOrOrd
Kon-Tiki – den eventyrlige ferden
Det er 65 år siden Thor Heyerdahl og mannskapet hans la ut
på sin ferd over Stillehavet på en flåte av balsatre. Stikk i strid
med hva ekspertene hadde hevdet, viste det seg at det ikke bare
var mulig, men sannsynlig at mennesker kunne ha tatt seg over
havet i enkle farkoster og bosatt seg på øyene langt der ute.
Historien om deres strabasiøse opplevelser skrev jeg for
ti år siden, med god hjelp av Thor Heyerdahl og Knut
Haugland. Siden har jeg vært invitert til bibliotek, skoler og

Bilder fra filmen Kon-Tiki (2012)
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kulturhus over hele landet for å fortelle om den eventyrlige
flåteferden. Kon-Tiki-museet i Oslo besøkes stadig av folk fra
hele verden, det har kommet ut bøker om ferden på en rekke
språk, og i år kommer det en ny, norsk spillefilm som på nytt
aktualiserer historien.
Hva er det som gjør at interessen for Kon-Tiki-ferden fortsatt
er så stor? Jeg tror det er fordi historien om Kon-Tiki er et
eventyr fra virkeligheten. Den har de magiske ingrediensene
både fra Askeladden og de gode hjelperne og fra historien om
David og Goliat: det oppfinnsomme lille mennesket som
vinner mot overmakten. Med tro, overbevisning og
utholdenhet går det an å vinne frem selv om man har store
krefter mot seg. Slik blir vi inspirert til å bryte egne grenser,
følge drømmene våre, våge å ta sjanser og handle ut ifra vår
egen overbevisning.
– Jeg har krysset de største verdenshavene, men jeg
har aldri sett noen grenser. Jeg tror grenser er noe som
sitter inne i hodene på folk, sa Thor Heyerdahl.
Bente Roestad

Thor Heyerdahl og
Bente Roestad
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OppdagereN ThOr
T

hor Heyerdahl ville bli oppdager, det bestemte han
seg for allerede som liten gutt. Han ble født 6. oktober
1914 og vokste opp i Larvik. Der begynte han tidlig
å gå på oppdagelsesferder. I dammene bak huset der
han og familien hans bodde, levde frosk, rumpetroll og
salamandere. Thor samlet på insekter og alle slags små dyr
som levde på land og i vann. Nede ved stranden samlet
han sjøstjerner, sjøpiggsvin og alle de skjell og sneglehus
han kunne finne. Når de andre guttene drømte om å bli
politimenn eller flygere, var Thor fast bestemt på at han
ville bli «en sånn som studerer dyr».
Noe av det beste han visste, var å få bli med moren sin til
Zoologisk Museum på Tøyen i Oslo. Han ble aldri lei av å
studere alle dyrene de hadde utstilt der.
– Tenk om det hadde vært et sånt museum i Larvik. Det
skulle jeg virkelig ønske, tenkte Thor. Når fiskebåtene kom
inn til havnen, fikk Thor blekksprut og andre sjødyr som
han puttet i glasskrukker med lokk.
I en gammel stall fikk Thor et stort rom som han innredet
til et lite museum. Han strødde sand på gulvet og la skjell
og tørkede sjøstjerner utover for at det skulle se ut som
8

Da Thor var liten ville han gjerne prøve å ri på en geit. Faren hjalp
ham med den første rideturen.

på stranden. På hyllene plasserte han alt fra konkylier til
sommerfugler og tusenben. Museet fikk navnet «Dyrenes
hus». Vennene i nabolaget syntes det var gøy å hjelpe til, og
alle som hadde lyst, fikk komme inn for å se.
9

Vannskrekk

D

a Thor var fem år gammel, gikk han
igjennom isen. Han hadde sett noen store
gutter hoppe fra isflak til isflak, og bestemte
seg for å prøve å gjøre det samme. Han gikk ut
på et isflak, men det gikk rundt, og han forsvant
under isen. Han datt ned i et sort hull omringet
av den hvite isen, men da han kom under vann og
så opp, var hullet hvitt og isen sort. Det er fordi
lyset trenger lettere gjennom vannet enn gjennom
isen. Det gjorde ham forvirret. Han kavet for å
komme seg bort til det sorte, for han hadde jo falt
ned gjennom det sorte, men da slo han bare hodet i
isen. Han kjempet for livet, helt til noen av de store
guttene så støvlene hans, og fikk dratt ham opp. Fem
år senere, da Thor var ti år gammel, holdt han på å
drukne igjen. Han var under tre ganger før noen fikk
reddet ham. Thor fikk vannskrekk, og var redd for
vannet helt til han var over 30 år og lærte å svømme.
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En dag kom en naturfaglærer med hele klassen
sin til museet for å studere
dyrene som Thor hadde
samlet. Et mål var nådd:
Larvik hadde endelig fått et
lite zoologisk museum.
En gang kom Thor tilbake
fra skogen med en levende
hoggorm, som han holdt
i halen. Han ville ha den
hel med seg hjem, for å ha
den i museet sitt. Da moren
åpnet døren og fikk se Thor
med en levende hoggorm
i hånden, ble hun først
livredd. Men så løp hun og
hentet et tomt syltetøyglass.
Thor slapp ormen nedi
glasset og helte på en
væske for å bevare den.
Mange av de tingene Thor
samlet som barn, ble senere
gitt til Zoologisk Museum
på Tøyen i Oslo.

Thor drømte tidlig om
å bo i en bambushytte.
Denne tegningen laget
han da han var åtte år.
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Et av Thors
første brev
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TIlbaKe TIl NaTureN
T

hor ble virkelig «en sånn som studerer dyr». Han
begynte å studere zoologi, som betyr læren om
dyrelivet. Han drømte om å finne et urørt sted, et paradis
på jord, uten fabrikker og uten biler, der ingen skulle på
jobben, på skolen eller i butikken. Han ville reise til et sted,
kanskje en sydhavsøy, for å leve i pakt med naturen. Han
skulle også forske på hvordan de ulike dyreartene hadde
kommet til sydhavsøyene. Som et ledd i planen studerte
han geografi. Han leste alt
han kom over om tropiske
strøk og satte et kryss over
alle de øyene som ikke hadde
rent vann. Det samme gjorde
han med de øyene som hadde
hoteller og turisme.
Etter tre år kom han frem
til at det ideelle stedet var
Fatu-Hiva, en sydhavsøy i
Marquesas-gruppen i Stillehavet. Thor håpet å finne en
jente som kunne dele hans
drøm og bli med på et sånt
Ungdomsbilde fra tiden
eksperiment. På en fest i russekort før Thor giftet seg
tiden traff han en jente som het
13

Liv. Thor likte ikke å danse, så han spurte om de skulle
spasere en tur ned til brygga. Det gjorde de. Allerede
samme kveld spurte Thor henne:
– Hva tror du om å vende tilbake til naturen?
I det samme ordene datt ut av ham, angret han seg. Hva
ville hun tro om ham?
Liv ventet litt med å svare, så snudde hun seg mot ham
og svarte alvorlig:
– Da måtte det være fullt og helt.
Thor ble imponert. Endelig hadde han funnet en kvinne
som var like eventyrlysten som han selv.
De giftet seg på julaften i 1936. Allerede dagen etter
startet de sin ferd bort fra sivilisasjonen.
Thor og Liv brukte tre måneder på å komme til FatuHiva. Den vakre sydhavsøya lå langt utenfor skipsrutene,
så de måtte først reise til Tahiti. Der fikk de bo hos den
innfødte høvdingen Teriieroo. Han adopterte dem etter
god tahitisk skikk, og ga dem navnet «herr og fru Blå
Himmel». På Tahiti fikk de opplæring i de innfødtes
levemåte. De lærte å fange kreps med spyd, tenne ild med
pinner og bake fisk i jordovn.
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«Herr Blå Himmel» på Tahiti
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Endelig kom Thor og Liv frem til Fatu-Hiva. Det var
virkelig en vakker øy. Her kunne de leve nær naturen,
studere dyrelivet og finne all maten de trengte i skogen
og i vannet rundt dem. De fant bananer, papaya, mango
og appelsiner i trærne og fisk i vannet. Kokosnøtter ble
brukt til kopper, og digre perlemorskjell fungerte som
tallerkener.

I denne boken skrev og
tegnet Thor om den første
tiden på Fatu-Hiva.
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Thor og Liv bader i en
elv på Fatu-Hiva.
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De måtte bygge bambushytta
på påler på grunn av villsvin.

«TIkI, soLEns sønn,» HaDDE DEn gamLE mannEn sagT. «TIkI vaR BåDE gUD og HøvDIng.
DET vaR TIkI som BRakTE mInE FoRFEDRE TIL
DIssE øyEnE vI LEvER på nå. FøR BoDDE FoLkET
mITT I ET sToRT LanD LangT Bakom HavET.»
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hIsTOrIeN Om TIKI
T

hor og Liv ble kjent med
en gammel innfødt som
hadde overlevd hele folket
sitt og alle sine tolv koner.
Tei Tetua fortalte at han
hadde vært kannibal, men
at han hadde sluttet å spise
mennesker for flere år
siden. Thor ble litt bekymret
over denne hyggelige
ekskannibalen som stadig
serverte dem mat. Tenk
om han prøvde å fete dem
opp? Både Thor og Liv var
temmelig tynne, og de
syntes Tei Tetua var litt
vel ivrig til å lage mat til
dem, så helt trygge følte
de seg ikke.

Tei Tetua
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Tei Tetua beviste at han var til å stole på. Derfor trodde
også Thor på historien som Tei Tetua fortalte om at
forfedrene hans hadde kommet over havet fra Sør-Amerika
på en flåte.
– Tiki, solens sønn, hadde den gamle mannen sagt. – Tiki
var både gud og høvding. Det var Tiki som brakte mine
forfedre til disse øyene vi lever på nå. Før bodde folket mitt
i et stort land langt bakom havet.
Tei Tetua viste Thor noen store steinfigurer. De liknet på
noen kjempestatuer som Thor hadde sett i Sør-Amerika, på
steder det ikke lenger bodde mennesker.

steinfigur fra Fatu-Hiva
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En kveld satt Thor og Liv og så på dønningene fra havet,
som kom rullende inn mot kysten. De kom alltid fra øst,
akkurat som vinden og havstrømmen. På den andre siden
av havet lå Sør-Amerika, 8000 kilometer borte. Nå fikk
Thor en idé som skulle få stor betydning for hans liv og
forskning i mange år fremover.
De hadde mange gode dager på Fatu-Hiva, men det
var langt fra noen paradisøy. Regnet pøste ned hver dag i
regntiden, og både bambushytta og madrassene mugnet.
Det luktet mugg overalt, og myggen kom i store svermer.
Alle slags insekter søkte til hytta, og en natt våknet Liv av
at hun ble bitt i låret av et kjempetusenben. Neste morgen
var benet blitt helt stivt. Da pakket Thor og Liv sakene sine
og avsluttet eksperimentet om å vende tilbake til naturen.
Thor skrev i et brev til en venn: «Paradiset finner man
ikke på jorden i dag. Paradiset finner man bare inne i seg
selv. Det er i vårt livssyn og vår livsførsel vi skal finne vårt
paradis, evnen til å se de virkelige verdier i livet, som er så
langt fra gods og gull eller makt og ære.»
Da de kom hjem til Norge, ventet Liv deres første barn,
og Thor begynte å arbeide. Han skrev artikler for aviser og
ukeblader, reiste rundt og holdt foredrag og skrev boken
På jakt etter paradiset.
Hele tiden tenkte han på historien om Tiki, på
dønningene fra øst, på steinfigurene og hvordan det kunne
ha vært mulig for de gamle indianerne fra Sør-Amerika å
komme seg over havet til Polynesia.
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ThOr heyerdahls
TeOrI

Havstrømmenes retning er vist med piler.
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H

avet skiller ikke kontinentene fra
hverandre. Havet binder kontinentene
sammen, og har gjort kontakt mellom
mennesker og kulturer mulig lenge før vi har trodd.
Havstrømmene er havets motorveier, der fisk,
havskilpadder, maneter og flåter kan reise i opptil
160 kilometer i døgnet. Det betyr at toppfarten
ligger noe over 6 kilometer i timen. Havstrømmene
kan ha vært oldtidens reiseveier. Hvis du tar noen
stokker av balsatre, binder dem sammen og finner
et sted der vinden og havstrømmene går i samme
retning hver dag hele året, ja da er det bare å gå om
bord og la seg drive med, mente Thor.
Han var fascinert av alle likhetstrekkene mellom
de gamle kulturene i sør-amerika og de gamle
kulturene på øyene i stillehavet. søtpoteten
de dyrket på øyene i polynesia, var den samme
søtpoteten som indianerne i peru hadde dyrket. Den
bar til og med det indianske navnet kumar. krukker
og steinfigurer etter de to urbefolkningene viste
også store likhetstrekk. Thor Heyerdahl mente
at dette ikke kunne være tilfeldig. Det ble etter
hvert mange funn som støttet teorien om at øyene i
stillehavet kan ha blitt befolket fra sør-amerika.
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møTTe mOTsTaNd
I

kke alle var enige i Thors teori. En kjent arkeolog hadde
fjorten år tidligere gitt ut en bok som konkluderte med at
en flåte av balsatre ikke kunne greie en lang havseilas. Han
mente at stokkene ville suge vann og synke på kort tid. Men
Thor lot seg ikke stoppe. Han leverte sin rapport til en kjent
forsker som het Spinden. Spinden ristet på hodet og sa:
– Du tar feil, fullstendig feil. Ingen av Sør-Amerikas
folkegrupper kom seg over til øyene ute i Stillehavet. Vet
du hvorfor? De hadde ingen båter!
– De hadde flåter, innvendte Thor Heyerdahl. – Flåter av
balsatre.
Spinden smilte selvsikkert og sa rolig:
– Ja, du kan jo selv prøve å reise fra Peru til Stillehavsøyene på en balsaflåte!
Nå visste Thor nøyaktig hva han måtte gjøre. Her var det
ikke nok med gode argumenter. Han måtte bevise at det
gikk an å reise over Stillehavet på en flåte av balsatre.

balsaTre er eT Tre sOm vOKser I deT NOrdlIge søramerIKa Og I vesTINdIa. deT er eN leTT TresOrT sOm
er blITT mye bruKT TIl lIvbåTer,
redNINgsbåTer Og sOm flasKeKOrK.
24

Etter sin reise til Fatu-Hiva ble Thor Heyerdahl et aktivt medlem av
oppdagerklubben «Explorers Club» i new york. Der møtte han en kjent
dansk polarforsker som het peter Freuchen. Han viste stor interesse for
Thors plan, og det var akkurat en slik støtte og oppmuntring han trengte.

explOrers Club
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fOrberedelseNe
D

et er ofte forberedelsene som avgjør om et prosjekt
blir vellykket eller ikke. Thor hadde jobbet med
teorien sin i mange år. Han mente at ferden ville være
mulig å gjennomføre hvis de klarte å bygge en balsaflåte
nøyaktig som på de gamle tegningene som stammet fra
indianerne i Sør-Amerika. Det første han måtte gjøre var å
skaffe mannskap.
På denne tiden bodde Thor i New York. Han pleide ofte
å spise på Det norske sjømannshuset. Der serverte de god
norsk mat for en rimelig penge. Ved frokosten en morgen
traff Thor en nordmann som het Herman Watzinger.
Herman var en høyskoleingeniør fra Trondheim, som
hadde reist til Amerika for å kjøpe maskindeler og jobbe
med kjøleteknikk. Han spurte Thor hva han holdt på med,
og Thor fortalte om sine planer om å reise over Stillehavet
på en balsaflåte.
– Dægern, det har jeg lyst til å være med på, utbrøt
Herman og foreslo at han kunne påta seg å gjøre målinger
av vind, havstrømmer og bølger under ferden.
– All right, sa Thor. – Så reiser vi sammen!
– Jeg kjenner en artig kunstmaler, sa Thor. – Han heter
Erik Hesselberg. Han har godt humør, han kan spille gitar
og så har han tatt styrmannsskolen. Herman nikket og la
til at de trengte et par dyktige radiotelegrafister som kunne
26

ta seg av radioforbindelsen om bord. Her hadde Thor de
beste forbindelsene en kunne tenke seg.
– Det blir flåtetur, Knut. Blir du med?
Thor hadde blitt kjent med Knut Haugland under krigen
og fortalt ham om drømmene sine. Nå var 2. verdenskrig
over, og Knut hadde nettopp kommet hjem etter fem år i
den norske motstandsbevegelsen. Knut var
en av de store heltene under krigen, som
blant annet fikk en æresmedalje fra den
britiske regjeringen for sin innsats som
radiotelegrafist under tungtvannssabotasjen
på Rjukan.
Thor og Knut hadde begge tatt utdannelse
som fallskjermhoppere i England under
krigen. De planla å hoppe sammen i
Nord-marka, men i stedet ble Thor sendt
til Finnmark. Der traff han telegrafisten
Torstein Raaby, en munter tøffing som
knut Haugland
først hadde rømt til England for å gå på
kurs, og deretter blitt smuglet tilbake til Norge. Thor håpet
at de to modige karene ville bli med på ekspedisjonen.
– Jeg blir med, svarte Knut og tenkte at en slik flåtetur
kunne være en god måte å legge de harde krigsårene
bak seg på. Han hadde lært Thor å kjenne som en meget
dyktig, sympatisk og ansvarsbevisst person. Derfor hadde
han full tillit til at ekspedisjonen var gjennomførbar.
– Deltar, svarte Torstein.
Barndomsvennen Erik svarte også ja. Han pakket ned
sekstant, gitar, masse ark og tegnesaker.
27

mannskapet på kon-Tiki (fra venstre): knut Haugland, Bengt
Danielsson, Thor Heyerdahl, Erik Hesselberg, Torstein Raaby og
Herman Watzinger.
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Thor var veldig glad for at alle hadde svart ja. Mannskapet
var en tøff og kunnskapsrik gjeng. Felles for dem alle var at
de var eventyrlystne og hadde godt humør.
Thor hadde egentlig tenkt at det skulle være seks mann
på flåten, for på den måten kunne de ta fire timers styrvakt
i døgnet. Den sjette personen dukket opp helt av seg selv,
like før de skulle gå om bord på Kon-Tiki-flåten. Han var
en svensk vitenskapsmann som het Bengt Danielsson.
Bengt var i Peru for å studere en gruppe indianeres liv og
levemåte. Da han fikk høre om Kon-Tiki-prosjektet, dro han
rett til Thor for å spørre om han fikk lov til å være med.
Thor syntes Bengt viste en god porsjon pågangsmot, og
i tillegg kunne han spansk. Han kunne fortelle utallige
morsomme historier som skulle vise seg å komme godt
med på den lange ferden.
Det koster mange penger å gjennomføre en stor
ekspedisjon. For å sikre noe av finansieringen laget de
en avtale med et amerikansk pressekontor. Avisen skulle
skrive om ferden underveis. Til gjengjeld skulle utgiverne
betale en del penger på forskudd. I tillegg tok Thor opp
et privat lån. Nå kunne de fly til Sør-Amerika for å bygge
flåten.
Hvor skulle de skaffe brukbare balsastokker? De måtte
ha veldig store tømmerstokker, akkurat som indianerne
i gamle dager, og de var ikke å få kjøpt. Alle de store
balsatrærne ved kysten av Peru var hugget ned under
krigen. Balsatre er nesten som kork: Det er lett, og det
flyter godt. Mye balsatre var brukt til flyindustrien, derfor
måtte Thor dra langt inn i urskogen, i det indre av Ecuador,
30

for å finne balsatrær til flåteferden. Så kom regntiden. Alle
veier flommet over, og de kunne ikke kjøre inn. De måtte
fly opp i fjellene, for å komme inn i urskogen ovenfra.
Der hugget de tømmerstokkene selv, fjernet barken på
indianervis og bandt dem sammen. Fulle av sevje var de
langt fra lette som kork. Stokkene ble fløtet nedover elven,
helt ned til havet. Deretter ble de fraktet til havnebassenget
utenfor verftet der flåten skulle bygges.

Hugging av balsatre
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Thor Heyerdahl frakter stokkene nedover elven.

KON-TIKI-
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flåTeN
K

on-Tiki ble bygd på et moderne skipsverft
i Callao i Peru, uten moderne hjelpemidler.
Det var første gang på hundre år at en balsaflåte
ble bygd i Callao-bukten. Ni av de tykkeste
stokkene ble valgt ut og lagt ved siden av
hverandre i vannet, slik at de fritt skulle vri seg
til sin naturlige flytestilling. Så ble de surret godt
sammen med tjukke tau. Ikke en eneste spiker,
nagle eller ståltråd ble brukt.
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Midt på flåten laget de en åpen hytte av bambusrør
med vegger av flettet bambussiv. Taket ble dekket med
læraktige bananblader. Foran hytta reiste de to master, der
det store firkantede seilet skulle bli heist opp. På steder
der det var store sprekker mellom tømmerstokkene, stakk
de ned furuplanker som stod på høykant rett ned i vannet,
og som fungerte som parallelle kjøler. Thor passet på at de
gamle indianske byggeplanene ble nøyaktig fulgt.

kon-Tiki ble bygd på et moderne skipsverft i Callao i peru.
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Balsaflåten fikk navnet Kon-Tiki etter den solguden
som ifølge sagnet skulle ha brakt de første menneskene
over havet fra Sør-Amerika til Polynesia. Thor fikk en del
redningsutstyr til ekspedisjonen gjennom Explorers Club.
Fra det militære fikk de med seg filmutstyr og proviant
som blant annet inneholdt 684 bokser med ananas,
vanntette soveposer, primuser, vanndunker og fyrstikker
som tente selv om de ble våte. De fikk også med seg et
mystisk «hai-pulver», som skulle strøs på vannet hvis haien
ble for nærgående, da ville haien forsvinne.
– Virker dette pulveret? ville Thor Heyerdahl vite.
– Det er nettopp det vi vil finne ut, svarte en admiral fra
det amerikanske forsvaret.
I en krystallklar kilde høyt oppe i fjellet fylte de 56 vannkanner med til sammen 1100 liter drikkevann som de
surret fast mellom tverrstokkene. Oppå bambusdekket
festet de resten av utstyret og to store kurver fylt med
frukt og kokosnøtter. Inne i bambushytta monterte de
radioutstyr og åtte kasser. To skulle være til vitenskapelige
instrumenter og filmutstyr. De seks som var igjen, ble
fordelt en på hver mann. Ingen fikk ta med seg flere private
ting enn det som fikk plass i kassen. Bengt hadde fått plass
til 73 bøker. Erik hadde med tegnesaker og gitar. Da var
kassen hans full, men han fikk legge sokkene sine i kassen
til Torstein.
Men ikke alle trodde at dette ville gå bra. I boken
Kon-Tiki og jeg forteller Erik Hesselberg om noen av
kommentarene de fikk:
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En admiral stod på Kon-Tiki. Han ristet på hodet og sa til
mannskapet:
– Dere må jo være livstrøtte. Disse surringene her
kommer aldri i verden til å holde i den stadige sjøgangen
ute på havet, og der skal dere ligge måned etter måned!
Nei, når tre uker er gått, vedder jeg på at alle mann sitter
på hver sin stokk og flyter i alle retninger.
Det var ikke hyggelig å høre. Enda verre syntes de det
var å høre hva en norsk styrmann hadde å si:
– Surringene holder ikke. Hvis de likevel skulle holde, så
tar det minst ett år med denne «lørja» å nå Polynesia. Men
det er en annen ting som er ille, fortsatte styrmannen, – og
det er dette balsatreet i stokkene. Det er jo så porøst som
trekkpapir! Så når dere driver vestover med strømmen,
får dere merke at stokkene synker dypere og dypere. Erik
syntes det var redselsfullt å høre på, fordi han var nesten et
hode høyere enn de andre og ville i tilfelle bli sistemann.
Han så for seg hårtustene etter vennene sine forsvinne
under havflaten og haifinner som nærmet seg.
Mannskapet fikk ikke tid til å bli redde, for de siste
dagene jobbet de med alt utstyret som skulle stues om
bord. Erik som var kunstner, malte Kon-Tikis hode på seilet.
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deNNe sTOre balsaflåTeN med KjøKKeNhage, sKrevemasT,
sTOr hyTTe Og IldsTed ble besKreveT av deN berømTe
OppdagelsesreIseNde alexaNder vON humbOlT TIdlIg på
1800-TalleT.
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KON-TIKIs hOde
Balsaflåten fikk navnet kon-Tiki, som betyr solgud. kon-Tikis hode
fikk hedersplassen midt på seilet. kon-Tiki var den gudekongen
som inkaene trodde på, og som hadde reist ut over stillehavet
og aldri kommet tilbake. Det står en stor statue av gudekongen i
andesfjellene ved Titicacasjøen. Langt ute på sydhavsøyene trodde
de på den samme gudekongen som de der kalte Tiki. De mente at det
var Tiki som hadde brakt deres første forfedre over havet.

Balsaflåten kon-Tiki. kon-Tikis hode ble malt midt på seilet.
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kon-Tiki la ut fra peru
28. april 1947.

Flåten ble døpt med melken fra en kokosnøtt av Thors
sekretær, Gerd Vold. Den ble klasket så hardt mot flåten at
alle de som stod nærmest, fikk kokosmelk i håret. Mange
mennesker hadde kommet for å se balsaflåten legge ut på
sin ferd over Stillehavet. En av tilskuerne ga dem en grønn
papegøye i avskjedsgave.
Den 28. april 1947 gikk det norske flagget til topps. KonTiki var klar, og Thor Heyerdahl og de fem andre på flåten
la ut fra Peru.
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uTe på haveT

kon-Tiki klarte bølgene fint ute på havet.
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K

on-Tiki ble tauet til havs av
en slepebåt. Dagen etter var
de inne i Humboldtstrømmen.
Den kommer fra Antarktis. Den
fører sitt kjølige vann langs kysten
av Peru og svinger vestover mot
sydhavsøyene rett sør for ekvator.
På det verste kunne bølgene bli
høyere enn mastetoppen. Da var
det bra at det var en liten flåte, slik
at den fikk plass mellom de fem
meter høye bølgene. Kon-Tiki raste
opp på bølgekammen, og så suste
den ned igjen på den andre siden.
På den måten ble det veldig lite
vann som slo over selve flåten, og
Rorvaktpinne
de behøvde ikke å bekymre seg for at
flåten skulle fylles med vann. Den kunne ikke synke,
for det vannet som kom om bord, rant alltid mellom
stokkene – fordi gulvet var som en sil.
Nettene var verst. Mørket kom fort. Det ble bekmørkt,
nesten like raskt som om noen skrudde av lyset på
himmelen med en lysbryter. Mange netter var det heldigvis
måneskinn.
Bølgene gikk som regel greit, for ute på havet er det
lange dønninger. Det gikk som oftest fint med én mann
som rorvakt, men det kunne komme kastevinder, og seilet
kunne vrenge seg. Da måtte alle opp fra soveposene for å
43

hjelpe til med å få seilet og flåten riktig i forhold til vind og
strømretning igjen. Det var en tung jobb.
Til å begynne med hendte det at Thor skar en liten bit av
en balsastokk. Den var helt gjennomtrukket av vann.
Han slapp den i sjøen for å se om den sank. Det gjorde den,
og det var ikke noe hyggelig syn. De begynte å lure på
hvor mange dager det ville ta før vannet ville trenge seg
helt inn. Det lure var at de hadde hugget tømmeret selv,
så det var ferskt tømmer med sevje i som holdt vannet ute.
De fløt i mange døgn uten noen vanskeligheter. Erik fant
ut hvor de befant seg ved å bruke en sekstant til å måle
solhøyden kl. 12.00. Gjennomsnittsfarten var på 79 kilometer
i døgnet. Strømmen og vinden gikk i samme retning, så de
behøvde egentlig ikke å navigere.

Herman Watzinger
måler vindstyrken.
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haveT på NærT hOld
P

å Kon-Tiki kunne de bare løfte på stråmatten under
soveposene sine. Da så de rett ned i havet mellom
stokkene. Det var nesten som å ha sitt eget akvarium på
soverommet. Det var både vakkert og spennende å være
så nær det elementet de reiste over. Kon-Tiki-flåten danset
opp og ned over rullende dønninger. Det var få regler om
bord, men nattevakten skulle alltid ha et tau rundt livet.
Kokketørn og rorvakt ble likt fordelt med fire timer på hver.
Haiene kom helt bort til flåtekanten.
– Haier er ganske ålreite, helt til du ser på en hai som
svømmer i bølgene over hodet på deg, forklarer Thor
Heyerdahl.
Det tok litt tid før Thor og mannskapet hans vente seg
til det. Hvis det var blod eller fiskeavfall i vannet, kunne de
være forferdelig farlige.
De begynte å vedde om hvem som først torde ta på
ryggfinnen. Da de tok på den, var det akkurat som å ta på
sandpapir. Den har ikke glatt skinn slik som en vanlig fisk
har. Thor mente det skulle være mulig å trekke en hai opp
etter halen. Derfor holdt Knut en fisk de tidligere hadde
fisket, helt inntil sidestokken på flåten. Lynrapt bøyde Thor
seg ned, grep rundt haiens hale, og med alle sine krefter
klarte han å hale haien opp på dekket. Haien veide minst
50 kg, men den mistet all sin kraft til å svømme da halen kom
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over vannet. Det blir som en båt som har mistet propellen.
Haipulveret ble prøvd, men uten noen forsøkspersoner i
vannet. Alle stod trygt oppå flåten, og så hvordan pulveret
dannet en hinne på vannflaten. Haiene kom ikke til
overflaten. Men de ønsket ikke å finne ut om pulveret ville
ha stoppet et eventuelt haiangrep.
Mannskapet smakte på haikjøttet. Haien kan ikke spises
som den er når den kommer opp av havet. De måtte skjære
den opp i skiver og legge den i havvann i mange timer,
gjerne en hel natt. Da ble den ganske god, men hadde litt
stram smak.
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Thor med en hai
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møTe med hvalhaIeN
E

n dag hørte Thor og de andre et høyt redselsfullt rop
fra Knut. Resten av mannskapet stormet til for å se hva
som var i veien. Da fikk de se noe de aldri ville glemme.
De så rett inn i gapet på den største og styggeste fisken de
hadde sett i hele sitt liv. Den var så stor at når den svømte
under flåten, var hodet på den ene siden og halen på den
andre. Det var en hvalhai!
Hvalhaien er ikke farlig, men det visste ikke Thor og
resten av mannskapet da. Munnen er en og en halv meter
bred, med 3000 tenner i. Da den åpnet gapet, var den et
skremmende syn. Den spiser bare småfisk og plankton,
men den kunne ha veltet flåten. Thor ga ordre om at ingen
skulle røre den, men en av karene ble så vettskremt at han
kastet en harpun ned i skallen på den. Hvalhaien dukket
ned i dypet. De så den aldri mer.
Hvalhaien forsvant, men mange av losfiskene dens ble
igjen rundt Kon-Tiki. Haiene ser dårlig, så losfiskene viser
haien veien, derfor kalles de losfisk. De er små med sorte
og hvite striper. Det er lett for haien å se stripene. De
svømmer ved siden av gapet til haien, og håper på en liten
matbit når de loser haien til noe spiselig. Kanskje losfisken
trodde at Kon-Tiki var en hai eller en hval? Mange losfisk
fulgte Kon-Tiki hele veien.
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En dag hørte de en voldsom pustelyd rett utenfor bambushytta. En flokk med hvaler hadde slått følge med dem. De
var redde for at en hval skulle komme til å velte flåten,
eller slå den i stykker med halefinnen sin. Da de endelig
forsvant, kjente de en tydelig lettelse.

modell av hvalhaien som kom overraskende på besøk.
(Bildet er tatt på kon-Tiki-museet.)
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Flygefisk

D

et hadde kanskje ikke vært nødvendig å ha med seg
så mye mat, for maten kom ofte helt av seg selv. En
morgen da de stod opp, var hele dekket fullt av flygefisk.
De håpet at flygefisken skulle smake godt. Det gjorde den
heldigvis, nesten som makrell. De stekte dem i en panne.
Primusen var plassert nede i en kasse, så ikke vinden ikke
skulle slokke flammen. Hvis det var for mye uvær, kunne
de ikke bruke primusen, for da kunne flåten lett ta fyr. Da
var de nødt til å spise fisken rå. Det smakte godt hvis de
hadde sitroner, og det hadde de den første tiden. De visste
ikke at de skulle få så mye fisk langt ute på havet, så de
hadde tatt med seg boksemat i reserve. Styreåren de holdt
kursen med, var akterut, det vi si bakerst på båten. Ved
siden av den festet de en bambuskurv, som de hengte ned
under flåten. Når de var i kurven, ble haien mistenksom og
holdt seg unna. De hadde ikke moderne dykkerutstyr, bare
en dykkermaske, så de kunne ikke være nedi lenger enn de
kunne holde pusten.
De hadde også selskap nede mellom tømmerstokkene.
Noen små krabber hadde blitt med som blindpassasjerer
helt fra Sør-Amerika. En av krabbene fikk navnet Johannes.
Han likte å spise kjeks. Krabbene var spiselige, men ingen
ville spise dem. De var så hyggelige å se på!
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flygefIsK er fellesNavNeT fOr eN del fIsKer sOm KaN
sveve leNge Over vaNNflaTeN. fIsKeN glIr gjeNNOm
lufTeN ved hjelp av sINe sTOre uTspIlTe brysTfINNer.
NOeN svever laNgs vaNNflaTeN INNTIl 200 meTer. deT
fINNes mesT flygefIsK laNgs eKvaTOr.

Flygefisk

Den grønne papegøyen de hadde
fått ved avreisen, fikk navnet
Lorita. Hun kunne både plystre,
danse og snakke spansk med
norsk aksent. Lorita likte godt
å spankulere rundt på bambusdekket, mens hun nesten skravlet
hull i hodet på dem. Lorita
forsvant en stormfull natt da det
var bølger på godt over fem
meter. De savnet henne veldig.
papegøyen Lorita
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maNN Over bOrd
D

et var spenning nesten hele tiden om bord på flåten.
En dag økte vinden veldig raskt og tok tak i Torsteins
sovepose som hadde ligget til tørk. Posen var på vei over
bord, og Herman ville prøve å redde den. Plutselig lå han i
vannet. Flåten hadde god fart, og selv om Herman var en
god svømmer, maktet han ikke å nå igjen flåten. De prøvde
å slenge ut en livbøye til ham, men det nyttet ikke. Vinden
bare kastet den tilbake.
Knut satt inne i kahytten og holdt på med å lage en liten
modell av Kon-Tiki-flåten. Han hørte på stemningen at det
var noe alvorlig galt på ferde. Knut løp ut og fikk se
Herman på en bølgetopp et stykke bak flåten.
Herman svømte for livet og var ute av syne helt til han
ble løftet opp på neste bølgetopp. Knut tenkte raskt og
festet en redningsvest til flåten med et 50 meter langt tau,
og hoppet uti. Han svømte i den retningen han hadde sett
Herman på bølgetoppen, og greide å nå bort til ham i siste
sekund. Tauet var laget av hamp, og kunne ryke. Knut tok
de kraftigste svømmetakene han kunne for å minske
presset på tauet, mens Thor og de andre halte dem tilbake
til flåten. Da de var trygt om bord igjen, pustet alle lettet ut.
Knut hadde reddet Herman med livet som innsats, og ble
feiret som en helt.
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Knut gikk inn i kahytten igjen og fortsatte med å lage
Kon-Tiki-modellen. De andre ble stående og se på
soveposen som stadig fløt lenger og lenger bort fra dem.
Da dukket noe stort opp fra dypet og glefset i seg soveposen. Det gikk et grøss nedover ryggen på mannskapet.
Etter nesten 100 døgn ute på havet begynte mennene å
drømme om litt andre ting. Lenge hadde de lengtet etter
familiene sine. Nå begynte Bengt i tillegg å savne stol og
bord. Han var lei av å ligge og vri seg fra magen til ryggen
når han lå og leste.
Torstein fikk voldsomt lyst på et eple, og Thor våknet en
natt fordi han tydelig syntes han kjente lukten av
karbonadesmørbrød med løk.

Erik Hesselberg
med gitar
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Torstein og knut sendte
værrapporter underveis.

uTeN mObIlTelefON
De hadde ikke mobiltelefon på den tiden, så de måtte kontakte
land ved hjelp av morsesignaler. ved å sende ut korte og lange
radiosignaler, kunne en telegrafist om bord på en båt kommunisere
med en telegrafist på land, som oversatte signalene ved hjelp av
morsealfabetet.
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mOrsealfabeTeT
morsealfabetet er et kodealfabet der bokstavene uttrykkes ved
forskjellige sammensetninger av prikker og streker som blir
gjort om til lyder. prikker er korte lyder og streker er lange. alle
bokstavene er forskjellige, og hvis man kan morsealfabetet, kan man
skrive lydbokstaver og sende dem som radiosignaler til hverandre.
oppfinneren het samuel morse.

a = ·– B = –··· C = –·–· D = –·· E = · F = ··–· g = ––·
H = ···· I = ·· J = ·––– k = –·– L = ·–·· m = –– n = –·
o = ––– p = ·––· Q = ––·– R = ·–· s = ··· T = – U = ··–
v = ···– W = ·–– X = –··– y = –·–– Z = ––·· Æ = ·–·–
ø = –––· å = ·– –·–
Det ble gjort mange vitenskapelige observasjoner og
undersøkelser underveis. Knut og Torstein sendte daglig
meteorologiske rapporter om været, skyer og temperaturer.
I tillegg målte de temperaturen i vannet seks meter under
havoverflaten. De noterte hvilke fugler de så, og hvor langt
ute på havet de ble observert. I tillegg noterte de hvilke
fiskearter de fant hvor.
To av mannskapet lot være å spise fisk, og levde
utelukkende av militærprovianten. De hadde lovet å prøve
ut kvaliteten og holdbarheten på den maten de hadde fått
med seg fra det amerikanske forsvaret. Maten var bra, men
de gikk glipp av mange ferske og gode fiskemiddager.

55

laNd I sIKTe!

Thor i masten.
Land i sikte!
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S

jøfuglene var det første tegnet på at de nærmet seg
land. Fuglene kom for å møte dem, og de laget et
voldsomt spetakkel. Neste morgen kjente de en deilig lukt
av tørt land. Torsteins hode stakk inn av hyttedøren.
– Land forut! ropte han.
Alle styrtet ut på dekk og heiste flaggene til topps. Det
var et stort øyeblikk. Da de nærmet seg øya, kom det to
menn i en polynesisk kano for å møte dem. Den ene av
dem smilte over hele ansiktet, rakte fram hånden og ropte:
– Good night!
Thor hilste og var overrasket over at mannen snakket
engelsk.
– Hva heter øya? spurte Thor.
– Good night! svarte mannen igjen.
– Snakker du engelsk? Thor prøvde igjen.
– Good night, good night, sa han.
Da skjønte Thor at dette var det eneste mannen kunne si
på engelsk. Like etter dreide flåten med strømmen bort fra
øya. Mannskapet forstod at ferden ennå ikke var over.
Den neste gangen de nærmet seg land, hørte de drønnet
fra bølgene som slo mot stranden. Denne gangen hadde
Kon-Tiki kursen rett mot øya. Begeistringen steg om bord.
Samtidig visste de at et eller annet sted mellom KonTiki-flåten og øya lå det et livsfarlig undervannsskjær. De
mente at dette måtte være Raroia-revet. De siste meterne
før land var de farligste. De lette etter en åpning i revet,
men fant ingen.

57

Kjølene ble dratt opp, og de fikk seilet ned. Alt av verdi
ble båret inn i hytta og surret fast. Filmruller, loggbok og
dokumenter ble lagt i vanntette poser. En stor bølge slo
over flåten, tok tak i Thor og dro ham med seg over bord.
De andre ble skrekkslagne, og før noen fikk foretatt seg
noe som helst, kom en ny bølge og slengte Thor tilbake på
flåten igjen. Thor ga ordre om at de måtte glemme lasten
og bare konsentrere seg om å holde seg fast. Kon-Tiki ble
løftet i været av en diger bølge.
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Balsaflåten tålte møtet
med revet.
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De kjente en isende redsel idet de forsvant sidelengs
inn i en grønn vannvegg som snart fosset over dem. Det
skummet rundt dem, men de hadde bare én tanke i hodet
– å holde seg fast! Bulderet stilnet, og Thor så rundt seg.
Ingen hadde sluppet taket, men hvor var Erik? Vel fremme
kom Erik krabbende ut av hytta. Om alle hadde gjort som
han, hadde nok møtet med land gått mye lettere. Kon-Tikis
tykke balsastokker hadde tålt støyten, alle de ni stokkene
var like hele.
Thor og mannskapet hans hadde reist i 101 døgn og
tilbakelagt 8000 kilometer, og de hadde bevist at det var
mulig å krysse Stillehavet med en flåte av balsatre.

gratulerer!
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måleT var Nådd
T

hor og resten av mannskapet var lykkelige. De vasset
i land. Knut bar en modell av flåten under armen.
Modellen hadde han laget underveis. Herman smilte
som en sol. Det strålte fra alle de skjeggete ansiktene.
Torstein slengte seg pladask på ryggen og så opp mot
palmekronene. Herman klatret opp i en palme og kastet
ned en klase digre grønne kokosnøtter. Thor sank på kne
og boret fingrene dypt ned i den tørre varme sanden.
Reisen var over, og alle mann i live. Målet var nådd. Thor
følte en takknemlighet uten grenser.

PÅ RAROIAILANDSTIGNING
ST 1947
REVET 7. AUGU
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De telegraferte nyheten om at de hadde kommet vel i land.
Deretter plantet de en av kokosnøttene de hadde hatt med
seg fra Sør-Amerika.

Da de kom i land i polynesia, plantet de en
av kokosnøttene som de hadde hatt med
seg som nistemat fra peru i sør-amerika.
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Nyheten om ferden vakte oppsikt
og interesse verden over. Senere
skrev Thor boken om Kon-Tikiekspedisjonen, den ble oversatt
til ca. 70 språk. Thor hadde filmet
underveis. Dokumentarfilmen om
Kon-Tiki ble vist i fullstappede
kinosaler verden over. I 1951 ble den
belønnet i Hollywood med Oscarprisen for beste dokumentarfilm.
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KON-TIKI-museeT
K

on-Tiki-flåten ble fraktet med båt den lange veien til
Norge. Først fra Tahiti til San Francisco, deretter med
en annen båt til Belgia og til slutt kom den frem til Bygdøy
i Oslo. Der ble Kon-Tiki-museet bygd rundt flåten. Hvis du
tar deg en tur dit, kan du også se sivbåten Ra II, sammen
med modeller av Tigris, en av kjempestatuene fra Påskeøya
og den store hvalhaien.

kon-Tiki-museet ligger på Bygdøynes i oslo.

65

66

mange skoleklasser tar
turen innom kon-Tikimuseet. Her får noen elever
undervisning av ola semm
knutsen.
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OrdfOrKlarINger
akvarium

Havstrøm

Blindpassasjer

kannibal

En beholder med vann til å
ha vanndyr og vannplanter i.

En som skjuler seg på et skip
(eller fly) uten billett.

Dønninger

store slake bølger som
finnes ute på havet.

Eksperiment

Et forsøk, en prøve.

Finansiere

skaffe nødvendig kapital/
penger.

Forsker

En som undersøker og leter
etter den opprinnelige
årsaken til noe.
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vann som flyter mer eller
mindre hurtig i en retning.

menneskeeter.

kokketørn

å ha vakt på kjøkkenet.

modell

Forminsket gjengivelse av en
stor ting.

museum

En samling kunstverker eller
gjenstander av vitenskapelig
og kulturhistorisk interesse
der alle har adgang.

navigere

styre, manøvrere et skip
eller et fly.

prosjekt

En plan, et utkast.

proviant

mat, niste.

sekstant

apparat for å måle
solhøyden, for igjen å
beregne posisjonen.

sevje

plantesaft.

Tropiske strøk

Består av et belte av
jordoverflaten omkring
ekvator.

vitenskap

systematisk studium for å
nå frem til mer kunnskap.

Zoologi

Læren om dyrelivet/
vitenskapen om dyr.

sivilisasjon

ordnede samfunnsforhold
(ordnede fellesskap av
individer).

skipsverft

Et verksted der de bygger
skip.
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Thor Heyerdahl (1914–2002)

Bilderettigheter
S. 6: Carl Christian Raabe/Nordisk Film, s. 51 (øverst): Scanpix.
Øvrige bilder er utlånt av Kon-Tiki-museet.
Forsidebildet og bildene på s. 17, 18, 41, 47, 51 (nederst) og 64 er fargelagt
av Ann Christin Strand, med tillatelse fra rettighetshaverne.
Kilder
Intervju med Thor Heyerdahl
Intervju med Knut Haugland
Thor Heyerdahls bøker
Kon-Tiki og jeg av Erik Hesselberg
Møte med Thor Heyerdahl av Arnold Jacoby
www.kon-tiki.no
I noen av Thor Heyerdahls sitater har vi forenklet språket, for å gjøre det mer forståelig for barn.
Takk til
Kon-Tiki-museet ved Maja Bauge og Halfdan Tangen Jr.
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