
 

Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt 30. oktober 2012, kl 19.00 

Møtested Rica Victoria Hotell 

Møteleder Merete F. Sundgaard 

Gjester To, samt ca 30 medlemmer fra Mesna Rotary Klubb, Inter City møte .  

Tre minutter Ingen 

Annet Presidenten minnet om at det ble minnestund for Yawar B. 25 nov kl 15.00 i 
Kulturhuset Banken 

Hovedtema Kon Tiki filmen 

Foredragsholder Thor Heyerdahl jr 

Kort om foredraget Foredragsholderen talte glitrende uten manus og ga det 
tittelen: ”Mitt liv med min far, og om filmen Kon Tiki”. Han 
ga mange personlige betraktninger om sitt forhold til sin 
far, hvorav den første var fra 1942, da han var 4. år 
gammel. Thor Jr nevnte at familien bodde i Canada under 
krigen, hvor faren bl.a var fallskjermhopper. Thor jr nevnte 
at faren hadde vannskrekk, og dette sammen med familiære 
bånd til distriktet gjorde at de etter hvert flyttet til 
Lillehammer og Åsstuevegen høyt oppe i Nordre Ål. Thor jr 
startet på Kringsjå skole i 1945. Thor jr beundret sin far 
som ekspedisjonsleder, men til tider kjente han ikke sin far 
så godt personlig pga alle hans prosjekter. ”Thor sr var 
ikke en eventyrer, men levde eventyrlig”, sa han. Det kan 
også diskuteres om det var noen stor bragd å seile på 
”tømmer” i 101 dager, men det tok akkurat like lang tid som 
planen. Thor jr tegnet også bildet av en far som var veldig 
fokusert på ”få ting”, såkalt ”monoman”, mens moren hadde en 
mer generell akademisk tilnærming til saker. Ekteskapet 
deres sprakk, og Thor jr sa at det ikke bare var lett å være 
skilsmissebarn på den tida, og ha en far som sjelden var 
fysisk til stede. Thor jr beskrev også at han fikk være med 
sin far på en ekspedisjon til Påskeøya, som dekksgutt. Dette 
var meget interessant. Til slutt nevnte Thor jr om den 
nylige filmen om Kon Tiki. Han hadde sett den flere ganger, 
og var generelt meget godt fornøyd med den, med unntak av 
hvordan den tyske deltakeren var profilert. Men hans mor og 
far var ”tatt på kornet”, mente han. Foredraget ble holdt i 
en munter og personlig tone av en glimrende formidler, for 
et stort publikum. Takk for en flott opplevelse.        

Referent Svein Bergum 

 


