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Thor Heyerdahl tok helt feil1328

Arkeologer, språkvitere, antropologer og 
genetikere er enige om at øyfolket i Stille-
havet, polyneserne, har utvandret fra 
Sørøst-Asia. Mest sannsynlig er det at de 
nedstammer fra urbefolkningen på Taiwan. 
Av en eller annen grunn fikk Thor Heyer-
dahl det for seg at de var kommet fra det 
amerikanske fastlandet. Han var senere ute 
av stand til å innrømme at han tok feil.

I Tidsskriftet nr. 6/2010 har Erik Thorsby 
en interessant artikkel om genetiske studier 
av befolkningen på Påskeøya. Thorsby 
bekrefter at øyboerne er polynesere, men 
han konkluderer like fullt med at Thor 
Heyerdahl hadde litt rett. Han finner nemlig 
innslag av arvemateriale fra Amerika – 
arvemateriale som kanskje er eller kanskje 
ikke er fra føreuropeisk tid. Folk får nå tro 
hva de vil, tenker jeg.

Stillehavet ble befolket av sjøfarere – 
praktiske folk. I likhet med vikingene 
valgte polyneserne å seile mot den domine-
rende vindretningen når de skulle lete etter 
nytt land. Slik kunne de følge en enkel, men 
god leveregel: Det er ingen skam å snu.

Thor Heyerdahls største utfordring var 
den store avstanden fra det amerikanske 
fastlandet til Tuamotu-arkipelet, som var 
målet for Kon-Tikis «seilas». Men i motset-
ning til sine påståtte forløpere visste Heyer-
dahl da han la ut fra Callao i Peru at det 
bare gjaldt å holde seg flytende og i live. 
Tuamoto-arkipelet strekker seg over 1 200 
nautiske mil (2 200 km) fra nordvest til 
sørøst, mellom ekvator og Steinbukkens 
vendekrets. Vind og havstrømmer ville føre 
Heyerdahl rett vestover – selv på en flåte 
som knapt lot seg manøvrere ville det være 
nesten umulig å bomme.

Hvordan dette skulle forklare at Pås-
keøya ble befolket på samme vis, har hele 
tiden vært nokså gåtefullt. Øya ligger helt 
isolert nesten 2 000 nautiske mil (3 600 km) 
sørøst for Raroia, atollen der Kon-Tiki ble 
smadret mot revet, og 1 000 nautiske mil 
(1 800 km) fra øya Pitcairn. Avstanden 
til Sør-Amerika er 2 000 nautiske mil. 
Påskeøya strekker seg ca. 15 km i nord-
sør-retning, og det skal ikke rare feilnavi-
geringen til for at den passeres usett. Det er 
usannsynlig at en flåte av samme type som 
Kon-Tiki kunne gjøre en slik seilas før vår 
tid.

Den polynesiske sjøfarertradisjonen 
representerer en fantastisk kulturarv som 
nesten forsvant. Folket på Stillehavsøyene 
er blitt brutalt behandlet av kolonimakter, 
de er blitt hjernevasket av misjonærer og 
har vært nær ved å miste sin historie – 
takket være folk som Thor Heyerdahl og 
hans våpendragere. Det er på tide å gi seg.

Jon Henrik Laake
Oslo

E. Thorsby svarer:1328
Hovedbudskapet i artikkelen om Påskeøya er 
at vi finner tidlige genetiske spor også etter 
amerikanske indianere. Vi regner disse spo-
rene som temmelig sikre (1, 2). Vi kan ikke 
med sikkerhet si når de første amerikanske 
indianerne kom til øya, men har gode gene-
tiske holdepunkter for at de kom dit før den 
ble oppdaget av europeere i 1722 (1, 2).

Hvordan de kom seg dit, vet vi ikke. Jeg 
ville ikke, som Laake gjør, utelukke at noen 
amerikanske indianere kom til Påskeøya på 
flåte(r) fra Sør-Amerika, ev. via andre øyer 
i Polynesia. Mannskapet på Tangaroa viste 
i 2006 at slike balsaflåter lar seg manøvrere 
i forhold til vinden. Selv om Påskeøya er 
relativt liten og ligger svært isolert, kan den 
bl.a. på grunn av skyformasjoner som ligger 
over den «ses» på mange nautiske mils 
avstand. Skyformasjoner over øyer var en 
av navigasjonsmetodene til tidlige sjøfa-
rende i Stillehavet. Men det er også en 
annen mulighet. Som omtalt i artikkelen ble 
det for et par år siden funnet spor etter 
besøk av polynesere i Chile før Columbus 
oppdaget Amerika (3). Helt nylig gjorde 
noen fra samme forskningsgruppe også 
andre funn som kan tyde på at polyneserne 
var der tidlig (4, 5). Noen av dem kan ha 
returnert til Polynesia, inkludert Påskeøya, 
og tatt med seg noen amerikanske india-
nere, søtpoteten etc. Den søramerikanske 
søtpoteten kom til Påskeøya lenge før øya 
ble oppdaget av europeere (5). At polyne-
serne var gode seilere og navigatører, er det 
ingen tvil om.

Polyneserne var nok de første på Påske-
øya. Men det var svært tidlig kontakt mellom 
Sør-Amerika og Polynesia, inkludert Påske-
øya (5). Og vi finner tidlige genetiske spor 
etter amerikanske indianere på øya. Derfor 
mener jeg det er riktig å si at Thor Heyerdahl 
sannsynligvis ikke tok helt feil.

Erik Thorsby
Oslo
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Klima og helseskader1328-9

Gunnar Kvåle påstår i Tidsskriftet nr. 
7/2010 at det foreligger alvorlig helserisiko 
grunnet atmosfærens oppvarming som 
følge av økt innhold av CO2 (1). Den lille 
andelen CO2 som menneskene slipper ut, 
skal være spesielt farlig. Litteraturlisten kan 
se imponerende ut, inntil man oppdager at 
det dreier seg om klimaalarmister.

Flere og flere hevder nemlig det mot-
satte: De mener det ikke finnes vitenskape-
lige bevis for at menneskelige utslipp av 
CO2 påvirker temperaturen i merkbar grad. 
Sammenliknet med klodens samlede, 
enorme kvantum CO2, måles våre utslipp 
i brøker av promille. Fordelingen av CO2 
mellom hav og atmosfære styres av natur-
kreftene, som sørger for en tilnærmet kon-
stant balanse (2).

Kvåle baserer seg sannsynligvis på FNs 
klimapanels modeller. I en meningsmåling 
som ukeavisen Mandag Morgen fikk utført, 
mente imidlertid omtrent halvparten av 
Norges befolkning at klimatrusselen er 
overdrevet. Det gjør de rett i. Kvåle synes 
å ha latt seg overbevise av det famøse 
København-møtet i desember 2009. Dette 
møtet fant sted i kjølvannet av «Climate-
gate» som flere mener viste at Climate 
Research Unit ved University of East 
Anglia manipulerte temperaturdata. Møtet 
i København gir intet holdepunkt for 
Kvåles påstand om at temperaturen 
kommer til å stige betydelig hvis vi ikke 
drastisk reduserer våre utslipp av CO2.

Stikk i strid med FNs klimapanels’ spå-
dommer har vi derimot de siste tiårene hatt 
en rask stigning av CO2-innholdet i atmo-
sfæren mens klodens temperatur samtidig 
har hatt en nedadgående tendens (3). Også 
Phil Jones fra University of East Anglia , en 
av hovedmennene i Climategate, innrøm-
met til avisen Daily Mail i februar i år at vi 
de siste 15 år ikke har hatt noen signifikant 
temperaturstigning (4).

Kvåle postulerer økt helserisiko ved økt 
temperatur. Kompendiet Climate change 
reconsidered sår tvil om disse påstandene 
(5). Her vises det til forskning som tyder på 
at økt CO2-innhold øker – ikke minsker – 
levealderen, og at malariasykdommens 
oppsving de senere år ikke skyldes CO2-
indusert global oppvarming. I Norge har det 
også vært vist at kardiovaskulær mortalitet 
er høyere i vintermåneder enn i sommermå-
neder (6).

Svenn Korseth sr.
Oslo
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