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berättar-tävling

Den berömda Kon-Tiki-
ex peditionen 1947 som
Thor Heyerdahl tog ini-

tiativ till, hade till uppgift att
pröva och dokumentera hans
teorier, och kanske finna nya
rön om legenden ”Kon-Tiki och
den vita rasen”. Eller finna svar
på Söderhavets största olösta
gåta: Vem befolkade Polynesi -
en? Det var också ett av de stora

diskussionsämnena som He yer -
dahl lanserade på den tiden.

Boken om denna djärva seg-
lats på en flotte av balsaträ,
blev en bestseller av sällan skå -
dat slag, och för oss som då var
tonåringar här uppe i den kalla
nord, en stor inspiration som
gav näring åt våra drömmar om
Stilla havets paradis. Kunde
man egentligen önska sig nå-

got mer idylliskt här på jorden
än Polynesien? Massor av sol,
vajande palmer, klinkande uku -
leler och dansande vahiner med
bastkjolar och blommor i håret!

Vem som befolkade Polyne -
sien och när det skedde, tror
jag inte precis att någon av oss
unga brydde sig så mycket om
på den tiden. Nej, det var nog i
första hand djärvheten, byg-

KKOONN--TTIIKKII--FFLLOOTTTTEENN
– hur kom den till Norge?

Ett Kon-Tiki-kuvert
från min samling.
Det fanns med på
flotten från Peru till
Tahiti, där det har
frankerats men in-
te postbefordrats.
Några år innan
Thor Heyerdahl
gick bort 2002, fick
jag hans autograf
på kuvertet vid ett
besök på Kon-Tiki
Museet.

av Einar Måseidvåg

De flesta känner till Kon-Tiki-expeditionen och dess spännande färd
från Peru till Polynesien. Den kan sedan ett par år efter äventyret

beskådas på Kon-Tiki Museet på Bygdøy utanför Oslo. Men hur kom
den egentligen dit?
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Tre frimärken som gavs ut 1997 vid
50-års jubileet av den äventyrliga Kon-
Tiki-expeditionen. Från vänster från
Nor ge, Peru samt Franska Polynesi -
en.

gandet av flotten och den risk-
fyllda färden över denna enor-
ma havsyta.

Snabblektion i flottsegling
Byggandet av flotten Kon-Ti ki
var noga planlagd, och den var
mer eller mindre en exakt ko-
pia av de flottar som indianer-
na hade använt för länge se -
dan. Den var 15 meter lång och
6 meter bred, och bestod av nio
stora stockar av balsaträ som
surrats samman med rep av
hampa.

Kon-Tiki lade ut från Callao
i Peru den 28 april 1947 med
en besättning på sex man, be-
stående av fem norrmän samt
den svenske etnografen Bengt
Danielsson.

När man väl kommit ut i
Hum boldtströmmen fick de sex
äventyrarna en tuff lektion i
att segla en balsaträflotte – det
var ju flera hundra år sedan
någon hade gjort det senast! Så
småningom blev det lugnare om
dagarna, och med passadvinden
från aktern och en jämn havs -

ström tillryggalade flotten i ge-
nomsnitt cirka 79 kilometer per
dygn.

Kockens viktigaste göromål
på morgonen var att plocka upp
flygfiskar som låg spridda runt
om på flottens däck, och de var
goda och välsmakande.

Men det var inte bara Kon-
Tikis besättning som gillade
flygfisk. Det tycktes även vara
guldmakrillens livrätt. Denna
vackra och färgrika fisk med
sin höga och karakteristiska
panna, höll sig runt och under
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På frimärket i mitten ser vi en stackars flygfisk omgiven av två frimärken med guldmakrillar. På det högra frimär-
ket visas hur guldmakrillen fångar sin favoritföda. Fotot visar t.v. artikelförfattaren utanför Afrikas kust i början
av 1960-talet, då han 19 år gammal själv såg sådana guldmakrillar jaga flygfisk. Fångsten som visas på bilden är

dock en segelfisk.

➥
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flotten praktiskt taget hela ti-
den. Kanske ansåg den flotten
vara ett flytande och säkert
göm ställe långt ute i Stilla ha-
vet? Eller så var den bara ett
bra ställe att finna mat på.

Guldmakrillen är tydligen
ska pad för att simma snabbt,
vilket är nödvändigt i dess out -
tröttliga jakt på sin favoritfö-
da. 

Jag fick en gång själv upple-

va denna jakt, då guldmakril-
larna skjuter fart som torpeder
upp ur vattnet mot stimmen av
flyende flygfisk.

En omtumlande 
”kraschlandning”!
Efter att ha färdats 8 000 kilo-
meter över Stilla havet under
101 dagar, närmade sig Kon-
Tiki äntligen målet. Men brän-
ningarna var oerhörda vid det

rev som omgav ön de skulle
land stiga på, och de närmade
sig revet med hög fart. Här gäll-
de det bara att klamra sig fast
så gott man kunde och hoppas
på det bästa – och sedan kra-
schade man!

I ett inferno av vågor, brän-
ningar och bakströmmar, ska-
dades flotten ordentligt där den
låg strandad på revet.

En lycklig Thor Heyerdahl

➥

På detta vykort ses Kon-Tiki vid stranden på ön Raroia, och flotten är som synes ganska sönderslagen redan här.

Ovan ett frimärke som gavs ut av Franska Polynesien
1972 vid 25-årsminnet av Kon-Tiki-expeditionen, och t.v.
ett från Saõ To mé och Príncipe som avbildar både Thor
Heyer dahl och Kon-Tiki. Det gavs ut vid 35-årsjubileet!
T.h. ett frimärke från Kamerun som visar en kokosnöt, och som jag har i min sam-
ling för att illustrera att Thor Heyerdahl planterade en sådan på Raroia.
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kunde konstatera att alla om-
bord hade överlevt som genom
ett under utan nämnvärda ska -
dor, där de låg ganska så med-
tagna i sanden på den lilla atol -
len Raroia.

De hade nu bevisat att det
omöjliga var möjligt – primitiva
farkoster som Kon-Tiki byggd
helt utan spik, kunde ”korsa”
Stilla havet.

Som en symbolisk gest plan-
terade Thor en medhavd ko-
kosnöt från Peru.

Några dagar senare lyfter
vågorna och vinden Kon-Tiki
över korallrevet, och därmed
räd dades flotten undan total
förstörelse. 

De kom till paradiset!
Den franska administrationen
i Tahitis huvudstad Papeete,
skickade skonerten ”Tamara”
för att snarast möjligt hämta
Kon-Tiki och dess besättning.
Men Polynesien förnekade sig
inte. Först efter två veckor kun -
de ett tårfyllt avsked från de
blomsterbehängda vännerna i
byn på ön äga rum.

Den 22 augusti anlände man
till Papeete, och välkomsten
var överväldigande. Man bjöds
bland annat på fest i rådhuset
av guvernören. Sedan njöt man
av den fredliga idyllen med bad

i lagunen och hula-huladans
under palmerna. De hade kom-
mit till paradiset, som Bengt
Danielsson ofta benämnde he-
la Franska Polynesien!

Vad hände sedan?
Thor Heyerdahl och den världs-
berömda Kon-Tiki-expeditionen
är ju väldokumenterad i stort
sett på alla vis, genom böcker,
filmer, frimärken, poststämp-
lar etc. 

Men hur lyckades man få
hem flotten till Norge? Det ha-
de jag faktiskt inte sett något
om, och inte reflekterat sär skilt
mycket över heller. Inte förrän
jag skulle montera materialet
till min utställningssamling i
”öppen klass” på temat ”Thor
Heyerdahl 100 år”.

Men fortsättningen var som
följer.

Nyheten om att Kon-Tiki-ex -
peditionen hade kommit iland
välbehållna kablades ut över
hela världen. Det norska torr-
lastfartyget M/S Thor 1 fick per
telegraf order från sitt rederi

Thor Dahl A/S i Sandefjord, att
gå till Tahiti och ta ombord bå-
de flotten och besättningen för
vidare befordran till San Fran -
sisco.

Besättningen ombord på M/S
Thor 1 var både spänd och för -
väntansfull inför detta äroful la
uppdrag. Fast kaptenen och
styrmännen var dock något oro -
liga över att lastbommen och
vinscharna kanske inte skulle
vara kraf tiga nog för att klara
av att lyfta ombord flotten. 

Men allt gick enligt beräk-
ningarna, och snart var M/S
Thor 1 på väg till Kalifornien
med Kon-Tiki ordentligt fast-
surrad på lastlucka nr 1.

Krävdes på dryga 
hamnavgifter
Amerika var ju möjligheternas
land. Så under den 14 dagar
långa resan till San Fransisco
funderade expeditionens med-
lemmar på hur man skulle kun -

Franska Polynesien har genom
åren gett ut många vackra frimär-
ken med vahiner – de polynesiska
kvinnorna. Förmodligen så många
att det kan bli en specialsamling
för den som är hugad.
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Postal dokumentation från M/S
Thor 1, fartyget som förde hela
ex peditionen tillbaka över Stilla
havet och upp till San Fransisco.
Norsk frankering och portotaxa,
och korrekt postbehandlat enligt
artikel 48 i Världspostföreningens
konvention som antogs den 23
maj 1939. Annullerad med paque-
bot-stämpel.

➥
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na tjäna några välbehövliga
dol lar. Kunde man t.ex. ställa
ut Kon-Tiki-flotten, åka på fö-
redragsturnéer eller något lik-
nande? Detta var naturligtvis
ganska naturliga tankegångar
eftersom de var mer eller min -
d re panka.

Den 29 september passerar
M/S Thor 1 under den sägen om-
spunna Golden Gate-bron och
lägger till vid kajen i San Fran -
sisco. Men glädjen över att kom -
ma iland vändes till stor besvi-
kelse, då hamnmyndigheterna
begärde en ganska betydande
summa i hamnavgift. 

Lyckligtvis hade emellertid
Kon-Tiki-expeditionens bragd
skapat entusiasm och Norge -
re klam över hela världen. Det -

ta var som bekant strax efter
andra världskriget, och natio-
nalismen var så pass stor att
dessa äventyrare fick tillräck-
ligt med draghjälp och ekono-
miskt stöd, och M/S Heranger
från Bergen kunde skeppa flot-
ten över till Antwerpen i Bel -
gien.

Här lastades Kon-Tiki över
på en annan norsk ”krigssegla-
re”, den gamla D/S Brisk, som
tillhörde Fred. Olsen & Co, och
som hade haft ett norskt sjö-
postkontor ombord under peri-
oden 1/1 1943 – 8/5 1945 med
annulleringsstämpel nr 16. 

Denna sista etapp över Nord -
sjön blev som ofta vid den här
tiden på året, en inte särskilt
lugn överfart, och när fartyget

ankom till Oslo tidigt på mor-
gonen den 10 november 1947,
var Kon-Tiki-flotten mer eller
mindre ett vrak i spillror.

Men inte för att dö!
Den som vi främst har att

tacka för den fantastiska in-
satsen att återställa flotten är
Knut Haugland – Heyerdahls
högra hand under expeditio-
nen. Han blev chef för Kon-Ti -
ki Museet i Oslo, en tjänst han
hade fram till 1960.

Frimärken kommer ut 
den 28 april
Än idag inspirerar Kon-Tiki-
expeditionen miljoner männi -
skor runt om i världen, med
den gå-på-anda, dristighet och
inte minst kunskap som be-
sättningen visade.

Den norska posten kommer
också att delta i hyllningar vid
Thor Heyerdahls 100-årsjubi-
leum i år. Den 28 april ger man
ut fyra olika frimärken där ett
motiv visar ett porträtt av Thor
Heyerdahl, ett Kon-Tiki-flot-
ten, ett en staty från Påskön
och ett vassbåten Ra. ❑

➥

Ett specialgjort brev från 50-årsju-
bileet av expeditionen, med några
av de nor ska frimärken som gavs
ut den 16 april 1997 och med en
specialstämpel samma dag i Lar -
vik, Thor Heyerdahls födelsestad.
Dessutom finns ett frimärke från
vardera Franska Polynesien och
Peru som också gavs ut 1997, och
som stämplats med förstadags -
stämplar från Callao – där expedi-
tionen startade samt från Raroia
där man slutade.

M/S Heranger från rederiet Westfald-Larsen & Co A/S 
i Bergen. Denna ”krigsveteran” med fem års krigs -
tjänst för Nortraship (1940–45), fraktade Kon-Tiki-flot-
ten via Panamakanalen till Antwerpen i Belgien.
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