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Vi ser færre norske filmer i 
år enn i fjor. Tall fra bransje-
organisasjonen Film & Kino 
viser en nedgang 25 prosent. 
Hvis det ikke var for Kon-Tiki, 
hadde det vært enda verre. 

Den Golden Globe-nominerte fil-
men er årets mest sette. Pr. 26. de-
sember hadde totalt 881 279 sett 
Kon-Tiki. Dessuten er den med i 
finaleheatet for utenlandske fil-
mer i årets Oscar-nominering. Tri-
ne Watzinger Narum, datteren til 
Thor Heyerdahls nestkomman-
derende om bord på «Kon-Tiki», 
tror populariteten skyldes all re-
klamen i forkant og at det er rett 
og slett er en spennende historie. 

– Den er underholdende, og tek-
nisk god laget. Dessuten liker jeg 
godt musikken, men jeg står for 
det jeg har sagt tidligere om at den 
gir en feilaktig fremstilling av min 
far, påpeker Narum.

– Som et bakholdsangrep
På kafé Oscar, på hjemstedet Vol-
len i Asker, forteller den eldre kvin-
nen at det fortsatt hender at hun 
får støtteerklæringer fra nær og 
fjern, selv om det ikke skjer så ofte 
som i dagene etter premièren i 
Haugesund i august, da hun gikk 

ut i Aftenposten og kritiserte fil-
men for å gi et grovt uriktig bilde 
av faren hennes. I en scene forsø-
ker Herman Watzinger, i Anders 
Baasmo Christiansens tolkning, å 
overbevise Thor Heyerdahl og re-
sten av mannskapet om at balsa-

stokkene må sikres med stålwire.
– Jeg er klar over at ting ble en-

dret på grunn av kunsten, men at 
faren min skulle ta med seg wire, 
er helt uforståelig. Det er uærlig 
at han skulle være imot teorien til 
Heyerdahl og foreta et slags bak-
holdsangrep på teorien. Filmska-
perne mente selv at de rettet opp 
inntrykket av far som en feig fyr, 
da han mot slutten av filmen be-
regner hvordan flåten kan komme 
seg over et gedigent korallrev. Men 
da hadde folk allerede sett ham 
som noe helt annet enn en beslutt-
som og handlekraftig mann. Der-
med er det det de sitter igjen med, 
sukker hun.

Kritikken hennes førte til at det 
nå opplyses om at « ... filmen i stor 
grad er fiksjon og at karakterene 
som de fremstår i større eller min-
dre grad er oppdiktet». Likevel er 
Narum bekymret for at folk får et 
historisk feilaktig bilde av faren 
hennes. 

– Det var en fra Trøndelag som 
spurte meg om jeg gråter over det-

te. Jeg gjør ikke det. Men jeg synes 
det er dumt hvis filmen blir kjent 
i andre land og folk der får et helt 
feil inntrykk av ham. For eksem-
pel i Latin-Amerika, der faren min 
hadde en sterk posisjon. Det er vel-
dig sårt, understreker hun. 

Skal kjøpe DVD-en
Narum er egentlig ikke overrasket 
over at hun fikk støtte i sin kritikk 
av filmen. Men hun er overveldet 
over at det har vært så mange som 
støttet henne. 

– Det har vært fint når for ek-
sempel folk i lokalmiljøet på Vol-
len stopper meg og roser meg for 
det jeg gjør for å hedre min avdø-
de far.

Hun har ikke snakket med Thor 
Heyerdahl jr. eller noen av de an-
dre etterkommerne av mannska-
pet på «Kon-Tiki». Hun har heller 
ingen planer om å gjøre noe mer 
med kritikken av filmen. Bortsett 
fra å kjøpe DVD-en.

– Jeg har noen svensker på be-
søk nå i julen, og de lurte på om 

de kunne få se filmen. Jeg trodde 
de mente dokumentaren, men 
det var ikke den de tenkte på. Så 
nå må jeg skaffe meg DVD-en, sier 
Narum.

Herman Watzingers datter er bekymret 
for at kinogjengere i utlandet vil tro at 
faren hennes ikke støttet teorien til Thor 
Heyerdahl når de ser Kon-Tiki-filmen.

– Leit hvis 
inntrykket av 
min far spres 
til andre land

fakta

Kinobesøk totalt 

XX 2012*: 11 897 706 
XX 2011: 11 410 238
XX 2010: 10 774 560
*pr. 26.12.2012

Topp ti i 2012* 
XX Kon-Tiki: 881 279
XX James Bond – Skyfall: 716 530
XX Istid 4 –  
Kontinenter på avveie: 700 219
XX Reisen til julestjernen: 428 468
XX The Dark Knight Rises: 409 004
XX Madagaskar 3 –  
Full rulle i Europa: 379 164
XX Hobbiten –  
En uventet reise: 359 475
XX Pus med støvler: 321 614
XX The Avengers: 318 718
XX The Twilight Saga – Breaking 
Dawn – Part 2: 309 983
(pr. 26.12.2012)

Filmåret
2012

I en scene fra Kon-Tiki forsøker Herman Watzinger, spilt av Anders 
Baasmo Christiansen, å overbevise Thor Heyerdahl og resten av mann-
skapet om at balsastokkene må sikres med stålwire.  
FoTo: Carl CHrisTian raabe/nordisK Film

Trine Watzinger Narum har 
ikke endret sitt syn på at 
filmen Kon-Tiki tegner et grovt 
uriktig bilde av hennes far, 
Herman Watzinger. – Jeg synes 
fortsatt filmen heller skulle 
hatt tittelen «Thor Heyerdahl», 
sier hun. FoTo: Jon Hauge

En rekke amerikanske kritikere 
mener Oslo, 31. august er en av årets 
beste filmer, melder Bergens Ti-
dende. Filmen hadde amerikansk 
première i august i år. Kritikergu-
ruen Roger Ebert er blant dem 
som lot seg begeistre. Han plasse-
rer Joachim Triers film som num-
mer ni på sin ti-på-topp-liste, etter 
Beasts of the Southern Wild. Kritiker 
Christy Lemire i nyhetsbyrået AP 
har også gitt den en niendeplass, 
etter Wes Andersons Moonrise 
Kingdom. Slant Magazine plasse-
rer på en syvende plass. 

Filmen rangeres også som en av 
årets beste i The New York Times 
og IndieWire.
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