
Samtal med 

Tho·r ·Heye·rdahl 
Forskare £inns det manga men fa ger sig tid 

att blicka utover sitt tranga fack och satta in sitt 

vetande i globalt sammanhang. Anda ar det 

just den forskartypen varlden behover 

i den katastrofsituation vi alla befinner oss, skriver 

Elly Jannes  om Thor Heyerdahl. 

De traff a des i ett fagelfangartorn i I tali en. 
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Thor Heyerdahl i sitt forskartom 
derar handskriften han fick av ; 
Trollkarl pA PAskiin. 

Familjen Heyerdahl har god k 
med sin bys invAnare. Hu 
och hans fru I samtal med prast, 
nunnorna pa barnhemmet e 
mbsa I kyTkan. 



T
�t ligger pa en pinjebe

vuxen kulle med vid sikt 
over Liguriska havet. En gang 

ingick det i en kedja av romerska 
vakttorn. Nagon gang, kanske un
der medeltiden, kom en knepig 
ligurer pa att det kunde anvandas 
10r fagelfa.nge. Tolv stenar med 
hal for stolpar utvisar var natet 
spandes ut, listigt dolt av cypres
ser och pinjer. Nar faglarna kom 
for att a.ta tradens bar och frukter 
skickades en uppstoppad falk ut 
pa en lina och skramde faglarna. 
Nar de forsokte fly, trasslade de 
sa in sig i natet. 

I dag ar faglarna fredade inom 
ett omrade pa 200.000 kvm och de 
tackar sin beskyddare med att 
komma hit fran alla hall och hac
ka. Tornet har rests intill en stu-

diekammare, en fridfull boning 
med vitrappade vaggar, breda 
golvplankor, bokhyllor runt vag
garna och angor av harts och ka
da bolmande fran pinjerna in ge
nom fonstret. Fran trappuppgang
ens vagg blickar en Langora fran 
Perus forinkaperiod ner pa en 
Paskoslakting i tra, ornnast och 
med langt utdragna oronsnibbar 
som sin stamfader. Pa arbetsbor
dets ekplanka ligger, just fram
hamtad ur en vassportfolj, en gul
nad skrivbok med mystiska hiero
glyfer i bleknat black bredvid 
polynesiska ord, skrivna med la
tinska bokstaver. 

Var skulle det haftet finnas om 
inte hos honom soin Paskoborna 
gav hederstiteln Langora fran 

orge! Thor Heyerdahl bar be-

rattat i sin bok Aku-Aku hur han 
blev agare till det. Han befann 
sig i en enslig boning tillsammans 
med Juan Trollkarl och hans 
kumpaner, som hotfullt kravde 
att framlingen skulle bevisa sin 
Aku-Akus kraft genom att avslo
ja vad den hopsnorda vassmappen 
inneholl. Han satsade pa en ija
derkrona av indiantyp men ut
tryckte sig sa diplomatiskt att 
det kunde tolkas som skrift och 
pa sa satt klarade han provet. 

Det var inte enda gangen det 
haftet stallde till med bekymmer. 
Nar Thor Heyerdahl publicerade 
ett par sidor ur det i Aku-Aku an
greps han haftigt av ryska veten
skapsman som pastod att haftet 
var ett falsarium. 

- Jag tog de haften jag ager

med mig nar jag nyligen reste 
Sovjet, berattar ban, och nar fc 
karna fick se dem erkande de 
de misstagit sig. Skrifterna ar 
riosa forsok till oversattning 
de gamla Rongorongoplatto1 
utforda av man, som kunnat 
ras texter utantill och kopi 
hieroglyitecknen sa gott de 
nat, utan att forsta deras � 
innebord. Sen har de i s'..n 
skrivits av av en annu yngre 
neration. Pa sa satt kan miss1 
fattningar ha smugit sig in, 
aven i detta skick ar de av 
intresse. Ryska forskare fors 
losa Paskohieroglyferna med 1 
av elektronhjarnor och de 
bett att fa tillgang aven till 
material. 

Nej, fagelfangartornet 





Thor Heyerdahls studerkammare ar inrymd i ett torn som anvants fiir 

fagelfangst. Nu ar alla faglar fredade i hans marker. 

Den gamla medeltidsbyn ligger pa en kulle med vid sikt iiver hav och 

berg. Den har i dagarna fridlysts som nationalmonument. (Heyerdahls 

hus skymtar i bakgrunden mellan traden.) 

I byn finns manga vinklar och vrar att giimma sig och roliga platser att 

klattra i. Marian, Annette och Bettina Heyerdahl har har fatt Pia Gill

sater i sallskap. 



varje sommar bjuds barnbemmets barn hem p:l fest hos Heyerdahls, Sedan blir det lek I trlidg:\rden. 

minst av allt forvandlats till el
fenbenstorn. Har arbetar en man 
som pa en gang ar aktnorsk och 
varldsmedborgare till sinnelaget. 
Han star i standig brevvaxling 
med forskare jorden runt. De so
ker upp honom i bans torn for att 
dryfta och jamfora vetenskapliga 
resultat, nar han sjalv inte ar pa 
sprang mellan museer och kon
gressalar i skilda varldsdelar. Det 
var under en sadan utflykt forra 
varen som Thor Heyerdahl mottog 
Vegamedaljen ur svenska kungens 
hand. I samband med den resan 
holl han ocksa det tal pa den nors
ka varldsfederalistrorelsens ars
mote som i sammandrag fanns 
atergivet i �:s midsommarnum
mer 1962. (I sin helhet finns det 
publicerat i den danska tidskrif
ten Vor Viden nr 21-22). Det var 
det talet som kom mig att knacka 
pa porten till Thor Heyerdahls 
forskarboning och be att fa ett 
samtal. 

Forskare finns det manga -
aven om Thor Heyerdahl hor till 
de friskaste och okonventionellt 

djarvaste - men fa ar de som ger 
sig tid att blicka utover sitt tranga 
fack och satta in sitt vetande _i 
globalt sammanhang. Anda ar det 
just den forskartypen varlden be. 
hover i den katastrofsituation vi 
alla befinner oss. 

Att tala pa en varldsfederalist
kongress kan pa sitt satt vara lika 
modigt som att driva ivag med 
havsstrommarna pa en balsaflot
te. Den gangen var val anda Thor 
Heyerdahl radd. Att han nansin 
tordes! 

Thor Heyerdahl svarar att det 
rorde sig om ett matematiskt riik
nestycke: A+B=C. 

- A var kannedomen om att de
sydamerikanska indianerna inte 
hade batar, bara balsaflottar. B 
den okanda faktorn: balsaflottens 
sjoduglighet. Jag hade samlat ihop 
en serie bevis for att de syd-ame
rikanska indianerna hade kommit 
iland pa Soderhavsoarna innan 
deras nuvarande befolkning kom 
och ansag mig darfor si tta inne 
med svaret · C: att indianerna 
verkligen tagit sig over havet 

vasterut. Det kunde bara stamma, 
om flotten var sjoduglig. 

Sadan ar Thor Heyerdahl. Man 
ska inte lata lura sig av de skag
giga halvvildebilderna i Kontiki
boken. Han ar ingen friskus som 
chansar pa turen, som man kan
ske trodde i borjan. Hans fantasi
kraft och iderikedom balanseras 
av hans vetenskapliga grundlig
het, hans kritiska sinnelag och 
hans klara logik. Innan han gav 
sig ivag pa sin flotte visste han 
allt om indianernas flottar och 
deras langvaga fiirder. Gamla fru 
Heyerdahl kande sin son nar hon 
strax fore avfiirden skrev: - Nu 
onskar jag bara att ni alla be
funne er i lugn och ro pa er flotte. 

- Det ar klart, sager Thor Hey
erdahl eftertanksamt, att jag njot 
aventyret niir jag var. mitt uppe 
i det. Men jag skulle aldrig ge 
mig in i ett aventyr for <less egen 
skull, lika litet som jag sportar 
for sportens skull. Naturligtvis 
hade det varit tryggare med en 
foljebat, men det hade vi inte 
rad med och sa skulle vi haft det 

,._ 

som ett argument mot ass.. Y� 
ar i Oslo brukar jag ga 
tiki-museet och soka upp 
gamle van och fiirdkamrat 
Haugland, som forestii.r deL 1 
stangningsdags kanske vi s 
oss pa flotten och pratar, ocb 
efterhand verkar hela resan 
aventyrlig an den kandes nar:

1

· 

pagick. 

N agra nya expedi tioner p
rar inte Thor Heyerdahl for 
varande. Han tillhor en sexn 
nakommitte med syfte att a 
nisera och koordinera arkE 
giska utgravningar i Stillab 
omradet och han har i forsta 
gangen atagit sig att orgaru 
utgravningar pa Marquesasoi 
och fortsatta gravningar pa P 
on. 

- Det kan ju handa, att
reser ner och ser att arkeologl 
kommer val i gang med gravn 
arna, sager han, men jag har i.J 
lust att sitta pa en o och g 
fram skarvor, om det inte f 
nagon fascinerande frages 
ning. Om det en dag dyker 
nagot nytt argument mot t 
teorier, som jag maste svara 
kan det handa att jag satter i1 
igen. Just nu har jag fullt 
med att studera och bearbeta 
som redan finns fran vara seJi 
utgravningar. 

- Hur kom denna borrand
delse for forskning efter samn 
hang in i Thor Heyerdahls liv 

Vi har flyttat oss ut i halvsl 
gan under pinjerna. Cikad 
gnisslar hogsommar. Kine� 
vallhunden Fan-Kee dasar 
husses fotter. Tre blonda tosu: 
Heyerdahl plaskar kvittrande 
kring i simbassangen strax ii 

Thor Heyerdahl pekar pa 1 
lanflickan, den knubbiga J 
aringen Marianne, och sagex 
inriktningen mot forskning 
honom av .1oraldrarna nar 
inte var storre an sa. � 

- Min mor, hon ar nittio a1 
uppfostrades i en tid da det 

Fru Yvonne Heyerdahl och !ilia 

rian plockar perslkor i trlidg:lrde1 



,anligt att kvinnor fick ve
aplig utbildning. Men hon 
1ela livet haft darwinismen 
:in passion. Det intresset de
hon med sig till mig. En 
nar jag som liten lag sjuk 
ag Living races of mankind

;ent, ett stort engelskt upp
rerk med bilder av primitiva 
rfolk, jag minns de bilderna 
in far var bryggeriagare och 
ute pa affarsresor i andra 
r. Han brukade kopa med sig
tlla verk i zoologi och antro
: han kom over och tropiska
1r at mig. Nar jag var sju
de jag ett helt rum inrett
ologiskt museum. Jag bilda-
1 naturklubb bland mina
iter och sa drog vi ut i sko
fangade fjarilar, odlor och
·. I en del av rummet ordna
g en sandstrand med sjo
or, musslor och annat. En
, mina samlingar finns nu pa 
giska museet i Oslo.

Thor Heyerdahl studerat 
:i och geografi vid univer
: i sju terminer fick han si
gge professorers valsignelse 
1rta en egen zoologisk expe-
till Marquesasoarna. 
och }lans unga hustru var 

11stallda pa att leva som de 
manniskorna utan onodigt 

1decivilisationsbarlast. Trots 
hamnade pa en av de bor

e av Soderhavsoarna, Fa-
1 i Marquesasgruppen, upp

de snart att ett liv pa na-
diet ar en utopi i dag. Var
a turen eller manniskan ar 

il'ivs I koket som bar anor fran 
,dratalet ocb som pietetsfullt 
upp sA att det ar latt ocb be
att arbeta I. 

nma i dag som i mansklig-
begynnelse. Den ursprung

alansen ar for lange sedan 
d. Pa Fatuhiva harjade lep-
1 elefantiasis och var gang
oaten lade till satte influen
Fier i gang sa att man
pa dog som flugor. Liv fick

och sar pa benen, sa att 

hon till sist maste fa lakarhjalp. 
Sa var den paradisdrommen slut. � • 

Men det goda hade den haft med 
,,�,.� 

sig att Thor Heyerdahls intresse 
for Soderhavsoarna blivit vackt 
pa allvar. 

- Vid den tiden godtog jag som
alla andra den vanliga teorien 
att polyneserna ursprungligen 
kommit till sina oar fran Asien, 
berattar ban. Men nar jag nu bod
de pa Fatuhiva upptackte jag att 
havet tog sig annorlunda ut i verk
ligheten an pa kartan. Nar jag 
var ute och fiskade, fick jag vara 
mycket aktsam att inte bli in
fangad av den starka havsstrom
men fran oster och driven till 
havs. Av egen kraft skulle jag in
te haft nagon formaga att ta mig 
tillbaka. 

Under vara strovtag pa on upp
tackte vi stora stenfigurer som 
paminde om de bjassar som for
svunna kulturer i Sydamerika 
lamnat efter sig. Och nar vi om 
kvallarna satt och samtalade vid 
elden med gamle Tei Tetua, den 
siste kvarlevande av de stammar 
som en gang bott pa Fatuhivas 
ostkust, kunde det handa att han 
borjade beratta om guden och 
hovdingen Tiki som kommit till 
Fatuhiva fran ett land langt fjar
ran i oster. Da erinrade jag mig 
att jag hort talas om en hovding 
i Peru vid namn Tici, som efter 
ett forodande slag mot det starka 
Inka-folket med sina man for
svunnit over havet vasterut. Allt 
detta forbryllade mig. Nar jag 
kom hem till Oslo lamnade jag 
ifran mig mina zoologiska sam
lingar fran resan till universite
tets zoologiska museum och dekla
rerade att jag skulle sluta med 
zoologien och borja studera man
niskans vandringar. Alla tyckte 
forstas att jag var vansinnig. 

Det forsta jag upptackte nar 
jag borjade studera Stillahavsfol
ken var att teorien att de skulle 
ha utvandrat fran Asien inte var 
bevisad. Inte tva teorier stamde 
ihop. Den ena slog ihjal den and
ra. Framfor allt hade forskarna 
ignorerat de praktiska proble
men. Hur skulle nagon ha kommit 
pa iden att paddla i kanot rakt 
mot den harda strommen - den 
gar med 40 sjomil om dygnet och 
man maste forbruka all kraft pa 
att halla sig pa samma flack -
nar man inte ens visste var det 
fanns land? Fran Sydamerika 
kunde man daremot mycket val 
ha drivit ivag med strommen pa 
de stora flottar indianerna an-
vande. 

Ar 1941 offentliggjorde Heyer
dahl i en liten uppsats i Interna
tional Science sin vandringsteori. 
Den gick ut pa att Stillahavsoarna 
forst hade befolkats fran Sydame
rika och darpa av en invandrings-

Den tlna Vmtonhun�lsmalningen 
bar omso/'gsfullt rJ>l(c)verats. 

vag som haft sitt urhem i Sydost
asien, darifran forts med vind 
och strom till ovarlden utanfor 
Brittiska Columbia och ater dar-
ifran till Hawaii. Kriget kom 
emellan och avbrot forskningar
na. Heyerdahl gick in som frivil
lig i norska armen, blev fall
skarmshoppare och deltog i befri
elsen av Norge. Men vandrings
problemen fortsatte att uppta 
hans intresse, och ar 1947 var ban 
fardig med en diger avhandling 
i fragan. 

- Hade jag bara fatt den tryckt
bade jag aldrig stuckit ivag pa 
flotten, sager han. 

Hindret var, att det allmant an
sags att indianerna aldrig kunde 
ha kommit over, eftersom det, allt 
sedan en amerikansk forskare vid 
namn Lothrop publicerat en ut
forlig avhandling om balsaflotten, 
ansags vara ett orubbligt faktum, 
att flotten absorberade vatten och 
inte dog for Iangre havsfarder. 
Det visade sig, att det pastaen
det hara byggde pa en sen hor
sagen. Det fanns manga fildre be
Iagg for att indianerna gett sig 
ut pa langfarder till havs. Gick 

det den gangen borde det ga nu. 
Sa startade det stora Kon-tiki
aventyret, som hela varlden folj
de med spanning. 

- Det olyckliga var bara, sa
ger Thor Heyerdahl, att aventy
ret tog overhand i folks forestall
ningar. I stallet for att dra den 
riktiga slutsatsen att balsaflotten 
var en fenomenal farkost, tydde 
man det sa att jag var en feno
menal sjoman. Anda var det bara 
en ombord som gatt pa sjon forut, 
och sjalv hade jag aldrig tidigare 
lossat ett skot ens. Sa borjade 
alla angreppen. Men en som be
tedde sig storartat var professor 
Lothrop. Han lat genast bygga en 
liten modell av Kon-tiki-flotten 
och han tog energiskt avstand 
fran alla dem som kastade sig over 
mig. 

Nasta exp.edition, den till Gala
pagosoarna ar 1952, organiserades 
for att �emota nasta angrepp. 

Jag hade visserligen bevisat att 
flotten var sjoduglig, sade man, 
men inte att indianerna verkligen 
anvant den i havsfart. I sa fall 
borde de val forst ha kommit till 
Galapagosoarna, men de var ju 



-obebodda annu pa 1500-talet. Sa 
for jag dit och gravde med en 
amerikansk och en norsk arkeolog. 
Vi fann over 2.000 keramikskarvor 
av 130 olika krukor fran peruansk 
for-inkatid, vilket bevisade att in
dianerna redan pa den tiden tagit 
sig dit over. Men eftersom on ar 
vattenlos bodde man dar endast 
under regnperioderna, fiskade och 
fangade jatteskoldpaddor och for 
sedan hem till Sydamerika igen. 

Paskoexpeditionen ar 1956-57 
ingick ocksa den som ett led i 
samma bevisforing. Det ansags 
allmant att Paskon blivit sist ko
loniserad. Var Thor Heyerdahls 
teori riktig, borde den ha blivit 
det forst. Det visade sig att ingen 
tidigare provat sina teorier med 
arkeologiska gravningar, eftersom 
man gick ut ifran att jordlagret 
var for tunt for att det skulle Iona 
sig. Men aven har visade det sig 
att jorden dolde mer an man kun-

nat ana. Resultatet av den expe
ditionen ar annu inte redovisat i 
sin helhet. Ar 1961 kom forsta de
len av en vetenskaplig trilogi om 
Paskoarna ut, braddad med nytt, 
epokgorande material. Trakolsda
teringarna visar bland annat att 
en befolkning, kapabel till stora 
organiserade arbeten, fanns pa 
Paskon redan pa 300-talet, alltsa 
1.000 ar tidigare an vad man fiirut 
ansett. Man bar frilagt ceremo
niella plattformar med klar sol
orientering, motsvarande den som 
tillampades vid templen i Perus 
for-inkatid och man bar i en grovt 
tillyxad knabojande stenjatte, som 
gravts fram ur jorden, funnit den 
felande lanken mellan Perus gam
la statyer och de forut kanda 
Paskostatyerna. 

For del tva ur Paskoverket stu
derar nu Thor Heyerdahl alla de 
sma stenskulpturerna ban fann i 
Paskons grottor. I del tva kommer 
dessutom bland annat resultaten 

av pollen-, blod- och skelettana
lyser att redovisas. Det ar den 
svenske professorn Olof Selling vid 
Naturhistoriska Riksmuseet som 
undersoker proven fran borrning
arna atta meter ner i ett trask i 
en krater. Han bar bland annat 
funnit pollen fran flera tradarter, 
som forut var okanda pa Paskon, 
bland annat en palm, samt en syd
amerikansk tradart som forut inte 
ens var kand fran· Stilla havet. 
Samtidigt med det forsta sotlag
ret, som berattar om manniskans 
ankomst, bar ban ocksa funnit den 
forsta inplanterade vaxten, Poly
gonum, en medicinsk sotvatten
vaxt som for ovrigt bara finns i 
Sydamerika och som inte kan 
sprida sig over havet utan mansk
lig hjalp. 

Vid det bar laget bar motstan
det mot Thor Heyerdahls teorier 
sa gott som belt brutits ner. Vid 
Stillahavskongressen i Honolulu i 
september 1961 redogjorde fyra 

experter fran Paskoexpediti, 
forutom Heyerdahl sjalv for 
forskningar, och kongressen 
fentliggjorde ett gemensam 
talande som gick ut pa, att 
finns tva viktiga kallomrade1 
Stillahavsoarnas folk och kl 
rer: dels Sydostasien med ti! 
tande oar, dels Sydamerika. 

Hur kan det komma sig a 
norsk Stillahavsforskare sla 
just i Italien? 

- Det var mest en slump
Thor Heyerdahl. Jag hade 
kraftigt sjuk for forsta gan, 
mitt liv varvintern 1958, jat 
trott och nersliten av alla d 
ter. Jag for hit till liguriska 
ten for att vila mig, tyckt 
trakten och borjade titta eft 
forfattarkoja. En taxichi 
foljde mig hit till fots, det v� 
gangen ingen vag utom den 1 
romarvagen uppe i berget ha 
jag kande att bar ville jag 

T.v.: byns kyrka har 

vacker julkrubba f1 

trasnidarby pa Doh 

nas utliipare. 

ovan t.h.: en ste1 
·1agger ett vackert m 
vit och gra kullerstE 
for kyrkporten, so, 
Jigt ar i italienska 1 
och bage med en p 
ar skyddshelgonet S 
bastians emblem. 

T.h.: ett horn av d1 
tida oljekvarnen st
varad i ursprungl 
med handbilad pn 



Thor Heyerdahl kopte en hel, 

glomd medeltida ruinby med olje

kvarn, kyrka och barnhem, oliv

trad, vinodlingar och tva macchia

bevuxna kullar pa var sin sida om 

bykullen med var sitt romerska 

vakttorn. Det var tur for byn, ty 

efter en jordbavning pa 1880-talet 

holl den pa att rasa ihop. De fiesta 

husen stod tomma med infallna 

tak, och de fyra kivarvarande fa

miljerna funderade pa att flytta. 

Den nye agaren har under de ar 

han bott har la.tit reparera hus 

efter hus. Alldeles som han accep

terade Paskoborna och deras satt 

att leva har han har sjalvklart 

respekterat den italienska livssti

len. Han har byggt ett nytt fint 

barnhem i stallet for det gam

la, som fanns inrymt i ett for

fallet hus, och han har restaure

rat kyrkan, dar paven Pius VII 

ar 1814 pa sitt atertag ur lands

flykten valsignade byborna. Tva 

gamla kyrkmalningar har tvattats 

rena fran sot och visat sig vara 

dyrgripar fran 1500-talet. Sido

kapellet har fatt en fin julkrubba 



fran en triisnidarby i Dolomiterna. 
Just nu haller en stenliiggare pa 
och liigger ett vackert monster i 
vit och gra kullersten framfor 
kyrkporten, som brukligt iir i ita
lienska byar. 

Den vackra byn med sitt miik
tiga !age over havet och sina me
deltida valvgator har nu forkla
rats fredad som nationalmonu
ment. Bonderna har genom alla 
reparationerna och nyuppodling
arna fatt tillfiillen till extrafor
tjiinster. Sommarens turister so
ker sig till baren - den iir inte 
Thor Heyerdahls! - diir Napo
leons soldater en gang svingat bii
garna. Ingen i byn tanker liingre 
pa att flytta. 

Varje dag kilar nioariga An
nette romarviigen nerfor berget 
till folkskolan i den Iilla kuststa
den. Heyerdahls var kanske lite 
iinsgliga for hur det skulle ga med . 
skolgangen, men hon trivs med 
kamraterna och pratar italienska 
som en infoding. 

- Skolan iir utomordentligt
bra, konstatei:_ar fru Yvonne med 
gliidje, i matematik har Annette 
till och med kommit liingre an 
norska barn i den aldern. 

- Vi i Norden har alldeles fel
uppfattning om nord-italienare, 
sager Thor Heyerdahl. Aldrig 
har jag triiffat mera arbetsamma, 
arliga och ordhalliga miinniskor 
an hiir. Ingen later en kiinna att 
man iir utliinning. Vi kiinner oss 
som hemma, fast vi behallit vart 
norska medborgarskap. 

Lilla Annette instiimmer. Hon 
bar som_ trearing dansat hulahula 
med bruna Paskobarn, hon har 
hoppat hage i Oslo och nu leker 
hon ringlekar med italienska viin
ner. Hon bor ha samma - om inte 
storre! - forutsattningar att viixa 
upp till varldsmedborgare an sina 
foriildrar. 

Etter alla utvikningar i tid och 
rum kommer vi iintligen fram till 
viirldsfederalismen. Nar Thor 
Heyerdahl holl sitt tal i varas for 
Norges viirldsfederalister gjorde 
han det utifran en rik erfarenhet 
om miinniskans villkor pa skilda 
delar av jordklotet. Han vet att 
vara grundkrav pa livet oberoen
de av ras och hudfiirg i stort sett 
iir desamma. Vi vill alla vara mat
ta och slippa frysa, vi viII leva i 
trygghet med vara niirmaste, men 
vi rids alla av samma skriick. 

- Urskogens vilde har aldrig
levt under ett starkare hot an 
storstadsmanniskan i dag, sager 
han. Men samtidigt har de prak
tiska mojligheterna for varaktig 
fred aldrig forr varit sa niira. 
Miinskligheten har tagit stegen 
fran familj till stam, fran stam till 
nation. Nationerna har forenat sig 

i forsvarsallianser. Nasta steg 
maste vara fram till en viirldsfe
deration. 

I stiillet for att kritisera FN fcir 
dess maktloshet horde vi utrusta 
det med sadana resurser att det 
verkligen kunde skapa fred. Om 
varje land stiillde till FN:s for
fogande frivilligstyrkor motsva
rande 5-10 procent av dess egen 
arme och satsade motsvarande del 
av sin forsvarsbudget arligen pa 
en sadan internationell polisstyr
ka, skulle FN inom kort tid bli en 
militiir kraft, som kunde ge be
skydd at var nation som blev ho
tad utifran. Detta utvidgade FN 
skulle naturligtvis inte fa befo
genhet att blanda sig i de enskilda 
medlemsstaternas inre politik. l'fa
tionerna skulle inte mista sin 
sjalvstiindighet utan tviirtom fa 
storre mojligheter att skota sina 
inre angelagenheter i fred i en 
civiliserad viirld, diir en overna
nationell polisstyrka garanterade 
dem att fa leva utan inblandning 
av andra stater. 

- Jag vet mycket viil,siigerThor
Heyerdahl, att problemet inte iir 
sa enkelt som det later och att det 
till exempel inte kommer att fun
gera om _vi far en rysk division 
kommenderad av en amerikansk 
general. For att det skall kunna 
fun·gera maste de, som ingar i den 
internationella polisstyrkan, · upp
ge sitt ursprungliga statsmedbor-

garskap och bli FN-medborgare 
med FN-pass. Att miinniskor iir 
beredda att byta medborgarskap 
niir de far en meningsfylld uppgift 
har man sett exempel pa, och hiir 
overginge man ju i en storre en
het, som inkluderar liven ens eget 
land. 

- Och vad kan vi vanliga miin
niskor gora medan vi viintar pa 
att en sadan FN-stat viixer fram? 

- Till exempel lata bli att delta
i den konstanta hetsen mot an det 
ena, an det andra fiendelandet, 
sager Thor Heyerdahl, Iata bli att 
associera hela folk med vissa le
dare vars metoder vi inte gillar. 
Prestigekampen borjar pa toppar
na och sprider sig sen nerat till 
hets mot miinniskor vi inte vet 
nagot om och kanske inte ens sett 
bilder av. Diirfor iir det oerhort 
viktigt att manniskor reser, fram
for allt i »fiendeland». Ost ska resa 
till vast och vast till ost. Den diir 
isoleringspolitiken som har bedri
vits ar absolut vansinnig. Skillna
den manniska och manniska emel
lan iir forsvinnande liten och 
fruktan, hat och misstro smalter 
Iii tt bort niir man triiffas. Det 
ar svarare att sla ihjiil en man
niska man kiinner an en osedd 
person, som man nastan tan
ker sig utrustad med horn och 
klovar. Motparten later kanske 
skriimma sig av vapen, men 
vill vi verkligen fa honom att 

Visa pa V arfrudagen 

Av Bjorn von Rosen

Jag molar ditt portratt. 

Och medan jag molar 

aldras fargen 

men inte du. 

Jag sjunger ditt lov 

och medan jag sjunger 

brister rosten 

tvart itu. 

Jag tumlar till din ara. 

Och mitt i spranget 

bryter jag nacken. 

Do ler Var fru. 

iindra instiillning ska vi S< 
kontakt. 

Och sa maste VI 1 vasterlan 
sluta upp med var overtro pa 
sjalva och vart forakt for an, 
kulturer, sager Raroiahovdin1 
Tupuhoes gudson. Vi forfasar 
over kannibalismen, men r 
gamle van pa Fatuhiva, Tei Tet 
som sjiilv deltagit i kannibali! 
fester, blev djupt chockerad ! 
han fick hora talas om vara i 

derna krig. Att doda miinnisk• 
tusental och miljontal bar,a for 
griiva ner dem i jorden tyckte I 
var det vildaste barbari. Och � 
kan verkligen pasta att vara 
viliserade» krig iir etiskt m 
forsvarbara an kannibalernas! 

Otvivelaktigt ar vi ledande 
manga omraden, till exempel 
teknikens och medicinens. II 
det finns a andra sidan kulru 
som lever sundare an vi, sa bii. 
parter har att Iara av varan< 
Pa vissa punkter ar vi kan 
overutvecklade. I morgon korru 
vi kanske att inse, att det pa Vi 
omraden iir biittre att harda 
an att skydda sig, att det 
exempel iir lika bra att liitta 
pa hygienreglerna, ta lite fler Q 
terier genom munnen och lite 
re genom armen. Eller vi kan 
komrner fram till att det ar bii 
med lite underhallning ibland 
massvis med forstroelse jiimt. 

Kramaridealet iir typiskt for 
tid. Allt fran smaskolan triina: 
i att halla pa vart, inte ge ifran 
till andra. Hos Nordvastindiar 
na i Brittiska Columbia var tv, 
om generositeten livsideal. Vi 
ar triiffades de till en stor fest 
da blev den mest hedrad som l 
dit med de storsta rikedoma: 
gav bort alltsammans och 1 
Iuspank diirifran. For polynese 
var det en prestigesak att ge l 
stora gavor, liven till helt frl 
mande. Men sedan den kri: 
vite mannen kom dit har alla < 
sa sa kallade primitiva folk 
sig att praktisera samma sna' 
som vi. Vern kan pasta att 
varit en vinning! 

Vi lever sjalva i en experi� 
terandets hektiska tidsalder. 
experimenterar med oss sjl 
och var niirmsta omgivning. Ai 
Iiinge hor det till siillsynthete 
att man traffar en vuxen m 
niska som stralar av lycka och 
fredsstiillelse med tillvaron. ,; 
for ska vi pressa pa andra 
livsforing innan vi har klart 
oss vilken forebild som iir 
ideala. 

Det ar ett ord som viiger h 
niir det kommer fran en man 
haft tillfiille att se och jiimfori 
manga skilda kulturer. Diirfo 
ter vi det sta som slutvinjet 
motet med Thor Heyerdahl. 
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