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Artikel fra SJÆK'LEN - 2003,
Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandssakvariet i Esbjerg.
Udkommer marts 2004

Finhvaler i indre danske farvande 2003
Af Thyge Jensen, Carl C. Kinze & Ragnhild Skov
Sommer og efterår 2003 blev de indre danske og nordtyske farvande besøgt af to finhvaler.
Hvalerne opholdt sig overvejende i fjordene og i andre snævre farvande, og deres tilstedeværelse gav - ganske forståeligt - anledning til megen opmærksomhed. Fiskeri- og
Søfartsmuseet modtag ca. 250 henvendelser fra sejlere, søfolk, fiskere og strandgæster med
oplysninger om observation af hvalerne. Denne artikel gennemgår hele forløbet fra de første
indberetninger i juni i Øresund, indtil den os bekendt sidste observation blev gjort medio
oktober ud for Kieler Bucht. Ud over indberetninger modtog museet en lang række
forespørgsler og spørgsmål vedrørende de to store havpattedyr: Hvilke arter var det? Hvor
mange var der? Ville de strande? Hvad lavede de? og til sidst: Hvor blev de af? De mange
spørgsmål - samt overvejelserne i forbindelse med besvarelse af disse - diskuteres i artiklen,
ligesom der opstilles en oversigt over tidligere besøg af finhvaler i vore farvande.

Indledning
}vi er dybt imponerede af synet og råber til hinanden, at vi måske har skræmt den bort. I
samme øjeblik (max. 15 sekunder efter synet af halen) er det, som om en bruser åbner sig i
himlen et par meter fra min kajak. Jeg ligger længst ude i fjorden. Det regner så at sige lige
ned. Jeg har hverken set eller hørt en blåst, men er ikke i tvivl om, at der er endnu en hval. I
hvert tilfælde er vandet uroligt, og det rumsterer på en væmmelig måde. Kajakken er urolig,
og min nærmeste makker råber, at der er én mere, og at vi skal se at komme væk i en fart. I
samme nu er det, som om vi alle 4 rejser os op på en bue. Vi mærker klart, at dyret er under
os, og en kort stund er det, som om vi suges med. På én gang skræmmende og fascinerende.
Måske et minut efter ser vi en stor sort hval på omkring de 17 meter, som ofte har været
nævnt i pressen, rejse sig med hele ryggen op over vandet, nærmest i spring...
Således en kajakroers oplevelse på Aabenraa Fjord den 4. september 2003.

Det hele begyndte et par måneder før, hvor en aftenbader i Øresund den 26. juni rapporterede
om ‘noget stort i vandet’ ud for stranden, og den foreløbige afslutning kan dateres til den 17.
oktober, hvor to sejlere uafhængigt af hinanden så en større hval i Kiel Fjord.
I de mellemliggende 114 dage modtog ‘Fokus på Hvaler’ 225 indberetninger om observation
af en eller flere store hvaler i vore indre farvande samt langs den tyske Østersøkyst.
Indberetningerne indløb pr. telefon, e-mail, brev og via samtale med personer på stranden og i
havnene. Mens de indberetninger, som ‘Fokus på Hvaler’ modtog i forbindelse med det 3årige marsvinemoniterings-projekt, var ret homogene i karakteren af oplysninger, har
indberetningerne om de store hvaler sommeren 2003 været af en noget anden og ofte mere
farvestrålende beskaffenhed. Årsagen er, at synet af en stor hval til havs for de fleste af os er
en så fremmedartet oplevelse, at vi mangler sprog og begreber til at beskrive det.
Ligeledes har det også været vanskeligt at presse statistik ned over de mange data og
beskrivelser, da mange af indberetningerne er lidt mere usikre i angivelser i rum og tid, end
det var tilfældet med marsvineindberetningerne. Alligevel skal denne artikel være et forsøg på
at beskrive så sagligt og nøjagtigt som muligt, hvad det var, der skete på den danske hvalfront
i løbet af sommeren og efteråret 2003.
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Finhval-sagaen 2003
Sidst i juni måned 2003 begyndte der pr. e-mail og telefon at indløbe meldinger til Fiskeri- og
Søfartsmuseet i Esbjerg og til CCKonsult i København om, at en større hval befandt sig i
Øresund. Omtale i pressen medførte snart, at et par observatører, nu - uden risiko for at blive
anset for at være gale - godt turde berette om observationer, de havde haft i dagene inden. På
baggrund af en avisartikel den 30. juni modtog vi en meddelelse fraen aftenbader, der havde
‘sanset’ noget stort med en karakteristisk bue - som ‘absolut ikke var et marsvin’ - i vandet ud
for Espergærde. Tidspunktet var torsdag den 26. juni mellem klokken 21 og 22; den første
sandsynlige observation af den finhval - eller de finhvaler - der i sommeren og efteråret 2003
opholdt sig i vore indre danske og nordtyske farvande.
Øresund: Søndag den 29. juni kl. 16.30 dukkede hvalen op 20 meter fraen sejlbåd,
der var på rejse fraVen til Vedbæk, og senere samme dag kl. 18.30, observeres hvalen ca. 15
sømil længere mod syd ved fyret Nordre Røse ca. 1 sømil øst for Kastrup Havn. Den sidste
observatør antyder muligheden af, at der var flere hvaler tilstede, da den flere gange, når den
var oppe, trak luft to gange lige efter hinanden. Mandag den 30. juni blev hvalen set hele
dagen igennem mellem Trekronerfortet og Nordre Røse Fyr - den seneste observation frakl.
20.30, hvor hvalen bliver set nord for Dragør. På grundlag af flere filmoptagelser kunne det
fastslås, at det drejede sig om en finhval.
Frasøndag den 29. juni foreligger ligeledes en indberetning om observation af to
store hvaler 500-700 meter ud frakysten ved Hald Strand ca. 5 km øst for Hundested.
Desværre er det ikke lykkedes at genfinde observatøren for en nærmere redegørelse. Endelig
er der den 1. juli indrapporteret en observation af en større hval ud for Ålsgårde ca. 4 sømil
nordvest af Kronborg.
Århus Bugt, 1. gang: Næste gang en hval dukker op, er der gået ca. 39 timer efter
observationen i Øresund. Det er onsdag d. 2. juli, kl. 11.15 - og afstanden fraden foregående
observation i Øresund er ca. 110 sømil. Stedet er Århus Bugt ca1 sømil ud for Marselisborg
Lystbådehavn. Om eftermiddagen bliver den set fraen færge ud for havnemolen, og om
aftenen kl. ca. 20.00 ses hvalen et par sømil nord for Århus Havn. Kl. 21.00 ses hvalen igen
ud for Risskov.
Snævringen, 1. gang: Ca. 12 timer senere - den 3. juli - og ca. 56 sømil længere mod
syd dukker en hval op i det op til 80 meter dybe farvand ud for Gl. Ålbo i Snævringen mellem
Fænø og Jylland.
Flensborg Fjord: Så er der ro på hvalfronten indtil søndag den 6. juli, hvor vi
modtager besked fravore kolleger i Tyskland om, at en hval er set i Flensborg Fjord ud for
Oksøerne. Dagen efter om morgenen - mandag den 7. juli - ses hvalen længere ude ad fjorden
ved Egernsund, men allerede samme aften ses hvalen inde i bunden af Flensborg Fjord mellem Kollund og Mürwik. Hele den efterfølgende uge opholder hvalen sig i Flensborg
Fjord, tilsyneladende med en forkærlighed for farvandet mellem Oksøerne og Kollund Mole.
En meddeler antyder et vist mønster i hvalens opdukken: Noget, vi har bemærket, er, at den
er kommet op ved samme tidspunkt ca. hver aften, med en enkelt undtagelse af i aften her,
hvor den ellers er kommet op ved 20.30 tiden. En antydning af et mønster, som også opleves
af en observatør fraAabenraaunder hvalens ophold senere der. De sidste observationer fra
Flensborg Fjord er fralørdag den 12. juli, hvor den om eftermiddagen ses ved Kollund Mole
og om aftenen kl. ca. 21.30 ved Holnis i Fjordens yderdel.
Observation ved Varberg: Den 10. juli er der en observation af en større hval ud for
den svenske Kattegatkyst ved Varberg. Om det var en finhval eller en anden storhval kunne
ikke afklares.
Snævringen, 2. gang: Kort observationspause i weekenden, hvor det midt i lystsej-
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lerhøjsæsonen lykkes hvalen (hvis det er den samme) uopdaget at svømme 55 sømil
op til Børup Sande i Snævringen, hvor den første observation bliver gjort mandag d. 14. juli
kl. ca. 11.00. Samme dag lykkes det den ene af artiklens forfattere at fotografere hvalen på tæt
hold fra Miljøkutter Anton. Under den to-timers whalewatching i farvandet mellem
Skærbækværket og Snoghøj var hvalen tæt på kutteren flere gange, og observatøren kunne
fastslå, at det virkeligt drejede sig om en finhval. Artsbestemmelsen blev foretaget på
baggrund af hvalens størrelse, blåsten, de skrå tegninger på kroppen fra ovenpå ryggen til
skråt frem ned mod mundvigene, rygfinnens form og placering samt ved almindelig
udelukkelse af andre muligheder. Dagen efter - tirsdag den 15. juli - er der flere observationer
på finhvalen, så dens rute nord ud af farvandet kan følges nøje:

kl. 06:30:

Nord for Fænø Kalv

kl. 09:15:

Ved den gamle Lillebæltsbro

kl.11:30:

Ud for Skanseodde, Fredericia

kl.14:15:

Tragten mellem Røjle Klint og Trelde Næs

Aften:

Ud for Vejle Fjord

} og herefter følger så Horsens Fjord-historien

Finhval fotograferet 14. juli 2003 i Snævringen, ca. 1 sømil vest af den gamle Lillebæltsbro.
Foto: Thyge Jensen.
Horsens Fjord: Onsdag den 16. juli kl. ca. 11.30 gør finhvalen sin entré i Horsens
Fjord ved at støde ind i en lystsejler. En ‘LM 27' med en dybgang på 0,95m, en længde på
8,35 og et deplacement (vægt) på 4 tons. Sammenstødet efterlader hvalen med en lyst sår eller
snit skråt over ryggen fra forrest i højre side til bagest i venstre. Dette sår gør det muligt at
identificere hvalen flere gange i løbet af de efterfølgende måneders observationer.
En enkelt observatør meddeler, at hvalen under en observation i det op til 20 meter
dybe ‘Draget’ ud for Alrø har halen ½ meter oppe over vandet, og samme observatør angiver,
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at han med rimelig sikkerhed kan bestemme afstanden mellem ryg til halefinne til at
være 4 meter. Sættes dette mål i relation til med finhvalernes proportioner, vil hvalens
totallængde være ca. 16 meter.
Der blev taget nogle luftfotos af hvalen den 18. juli og igen den 22. juli, og ved
begge observationer kan det ses, at det kun drejer sig om et enkelt dyr. Hvalen opholder sig i
Horsens Fjord i hvert fald indtil tirsdag den 22. juli, hvor den i løbet af dagen observeres inde
i fjorden, men om aftenen i Asvig lige udenfor fjordmundingen. Under sit ca. 7 dage lange
ophold i fjorden har finhvalen tilsyneladende foretrukket at opholde sig - ikke i bredningen men i den 300-400 meter smalle og under 6 meter dybe rende mellem Sondrup Strand og
Alrø. Hvalen foretager også en ekspedition til inderfjorden, hvor den den 22. juli puffede til
kølen på en lystbåd i den smalle sejlrende mellem Husodde og lystbådehavnen. Hvalens
afsked med Horsens Fjord er noget diffus, og det er muligt, at den har været ude og inde af
fjorden et par gange - eller også er der flere dyr involveret. Tirsdag den 22. juli kl. 18.30
meldes hvalen for udadgående ved færgelejet på Hjarnø, og 10 minutter senere ses den ved
havbruget i Asvig lige uden for fjordmundingen. Dagen efter - den 23. juli kl. 12.00 - får vi en
melding fra en tysk sejler, der observerer en hval i Tragten 3-4 sømil øst for Fredericia - en
distance på ca. 18 sømil fra Horsens Fjords munding. Samme dag kl. 17.30-18.30 ses en hval
nordøst for Møllegrund ved Endelave, og kl. 21.10 ses den ved Snaptun på vej ind i Horsens
Fjord igen.
Århus Bugt, 2. gang: Hvalen må have fortrudt sin genvisit i fjorden, for tidligt den
næste dags morgen den 24. juli ses en hval ud for Studstrupværket i Kalø Vig (en distance på
32 sømil på max.12 timer). Hvalen opholder sig i farvandet i hvert fald indtil lørdag den 26.
juli om eftermiddagen, hvor den observeres ud for lystbådehavnen ved Studstrupsværket.
Kiel, 1. gang: I løbet af weekenden lykkes det nok engang for hvalen at svømme på
den lange led ned gennem de stærkt lystsejlertrafikerede indre danske farvande. Mandag den
28. juli dukker en hval op i Kiel - i distance ca. 130 sømil syd for Studstrup, og alt taler for, at
det er hvalen fra før. På billeder af hvalen i Kiel Havn ser man tydeligt det ar, som hvalen
pådrog sig under sammenstødet med lystbåden i Horsens Fjord 12 dage tidligere.

Finhvalen i Kiel inderhavn, Arret fra sammenstødet med lystbåden i Hosens ses midt på
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ryggen.
Foto: Thomas Eisenkrätzer
Femern Sund: Hvalen opholder sig i Kiel indtil torsdag den 31. juli kl. 06.50 (seneste
observation) og fortsætter herefter mod øst til Femern Sund, hvor den rapporteres første gang
fredag den 1. august kl. 19.04 og sidste gang søndag d. 3. august kl. 07.00 ud for Heiligenhafen. Den 13. august bliver der fundet et tre meter langt hvalfoster ved Weissenhäuser Strand,
15 km vest for Heiligenhafen, og en nærmere undersøgelse viser, at det drejer sig om et
finhvalfoster. Finhvalen må følgelig være en kønsmoden hun og have aborteret under sit
ophold i Femern Sund.

Foster af finhval. Foto: Susanne Prahl.
Aabenraa, 1. gang: Nu begynder tingene at blive lidt forvirrende. Kl. 14.30 samme
dag - søndag den 3. august, altså 7½ time efter observationen ved Heiligenhafen - bliver en
større hval set i Åbæk Bugt, Aabenraa Fjord ca. 71 sømil i distance fra Heiligenhafen. Hvis
denne hval er finhvalen fra Kiel, skal den have tilbagelagt en strækning på 70 sømil på ca. 7½
time, hvilket nødvendiggør en gennemsnitsfart på ca. 10 knob. Finhvalen - ved man - er en af
verdens hurtigste hvaler, og den kan komme op på hastigheder af over 15 knob, men om den
kan holde en gennemsnitsfart af 10 knob i 7 timer er derimod uvist. Fra Aabenraa har vi kun
denne ene observation, og meddeleren kunne ikke fortælle, om den havde et ar på ryggen.

Mistanke om flere end én hval
Så er der ro på hvalfronten et par dage, indtil en svensk lystsejler onsdag den 6. august kl.
10.30 kontakter Fiskeri- og Søfartsmuseet fra sit skib i Tragten nordøst for Fredericia og
melder om en hval på anslået 8-10 meters længde for nordgående.
Fredag den 8. august kl. 08.15 observerer en tysk sejler en hval i Sønderborg Bugt,
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men samme dag kl. 16. 30 ses en hval med en anslået længde på 15-20 meter igen i
Tragten ½ sømil ud for Skanseodde ved Fredericia. Afstanden mellem de to lokaliteter er min.
50 sømil - en nødvendig svømmefart på 8 knob, hvis det skal være samme dyr.
Senere erfarer vi, at der samme fredag mellem kl. 18 og 23.45 har opholdt sig en stor
hval sig i farvandet mellem Lyø og Horne Land på Fyn, og fra Sanddal syd for Fredericia
indløber kl. 21.30 melding om, at en større hval svømmer rundt i farvandet mellem Fredericia
og Strib.
Mest sandsynligt er det således, at ‘Tragten-hvalen kl. 16.30' og ‘Sanddal-hvalen kl.
21.30 er den samme (afstand i rum og tid: ca. 2 sømil og 5 timer), og at ‘Sønderborg Bugthvalen kl. 08.15' og ‘Horne Land-hvalen kl. 18.00' er den samme (afstand rum/tid: 25 sømil/9
timer og 45 minutter).
Altså er der mindst to hvaler i vore farvande. De har sat hinanden stævne, eller de har
fundet hinanden i Snævringen ud for Børup Sande - den ene arriveret fra syd - den anden fra
nord. Hvilken der er den ‘gamle’ hval med rygmærket, ved vi ikke, men mon ikke det er den
sydfra kommende?

De videre observationer
Snævringen, 3. gang: Lørdag den 9. august om morgenen ses en hval blæse ved det tidligere
færgeleje under den gamle Lillebæltsbro. Kl. 08.00 ser en observatør ved Børup Sande to
hvaler tæt på kysten, og endelig kl. 14.00 lykkes det en fotograf at tage et billede af to hvaler,
der dykker ud på samme tid ved Fænø Kalv. I øvrigt meddeler flere observatører i ugens løb,
at de har set to hvaler. Hvalerne tager ophold i Snævringen i mindst 9 dage, og først søndag
den 17. august kan den eller de - ud fra observationerne - følges nord ud under broerne
afsluttende med en ‘auditiv observation’ gjort kl. 20.00, hvor der høres blåst i farvandet ud for
Juelsminde ved den nordlige kant af Vejle Fjord.
Vejle Fjord: Mandag den 18. august aflægger hvalen/hvalerne en kort visit i Vejle
Fjord, hvor de om aftenen observeres i ca. ½ time ud for Tirsbæk på inderfjordens nordside.
Århus Bugt, 3. gang: Tirsdag den 19. august er ‘hvalfri dag’ uden indberettede
observationer, men onsdag den 20. august dukker de op i bunden af Kalø Vig ved Uglebølle
Strand. Hvalerne opholder sig i Kalø Vig helt indtil fredag den 29 august, hvor den sidste
observation bliver gjort kl. 19.05. Under dette besøg i Århus Bugten lykkes det den 28 august
TV2 Østjylland at filme hvalerne fra luften - videobåndet viser to næsten lige store hvaler, der
svømmer roligt side om side.
Aabenraa, 2. gang: Igen 4 hvalløse dage - måske et tegn på, at sejlernes højsæsonen
er ved at have toppet - men onsdag den 3. september kl. 11.00 er der blåst igen. Denne gang i
Åbenrå hvor en hval ses ud for Enstedværket. Hvalen ses også dagen efter kl. 11.00 på samme
lokalitet, men 1½ time senere observeres en hval ca. 2,5 sømil nord for Brandsø. Afstanden
mellem de to lokaliteter er ca. 30 sømil, så det er tvivlsom, om det skulle være det samme
individ. Snarere må man formode, at de to hvaler fra Århus Bugt ikke er fulgtes ad på rejsen
til Aabenraa. Forskellige observatører gør i de følgende dage opmærksom på, at der befinder
sig to hvaler i fjorden.
Hvalerne opholder sig i fjorden sandsynligvis indtil torsdag den 11. september, hvor
en hval bliver set passere Sønderborg - for sydgående. Nogle dage tidligere - den 7. september
- var der meddelelse om observation af en hval i Alssund ud for Sottrup Skov, og den 8.
september ligeledes om en hval i Alssund samtidigt med, at der blev meldt om hval inde i
Aabenraa Fjord. Måske skilles de to hvaler allerede tirsdag den 7. september eller også
vandrer den ene frem eller tilbage - i hvert fald passerer den ene hval syd ud gennem Alssund
ved Sønderborg torsdag den 11. september. Det er formodentlig denne hval, der fredag den
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12. september om eftermiddagen ses tæt på fyrtårnet ved indsejlingen til Kiel Bugt.
Den er efter alt at dømme den ‘gamle’ hval - den med rygmærket, der er blevet
tilbage i Aabenraa Fjord. En meddeler er fredag den12. september så tæt på hvalen ved
Enstedværket, at han kan tage billeder af en hval med et tydeligt ar på ryggen. Søndag den 14.
september er artiklens ene forfatter på whalewatching i Aabenraa Fjord og ser hval flere
gange i tidsrummet fra kl. 11.00 til 15.00. Kl. 12.15 modtager skibet en telefonmeddelelse fra
en kollega i Kiel, der meddeler, at en hval netop er set ved Holtenau i Kiel Bugt. Den
sydgående hval (den uden rygmærke) ses en sidste gang i Eckernförde Fjord tirsdag den 16.
september kl. 17.30. Den 15. september om aftenen videofilmer en observatør fra Aabenraa
hvalen ud for Enstedværket, og af filmen fremgår det ligeledes, at det drejer sig om hvalen
med arret - den hval, der stødte sammen med en lystbåden i Horsens Fjord. Dagen efter
observeres hvalen kl. 19.10 ud for Enstedværket, og dette er i denne omgang sidste gang, der
observeres hval i Åbenrå Fjord.

Finhval fotograferet i Aabenraa Fjord den 9. september. Arret ses midt på ryggen.
Foto: Lars Søllingvraa.
Årøsund efterfulgt af Snævringen, 4. gang: Onsdag den 17. september kl . 10.00 ses
en stor hval for nordgående i det smalle løb mellem Årø og Årøsund, og dagen efter meddeler
en af projektets faste meddelere, at hvalen kl. 14.45 nu er tilbage ved Børup Sande for 4. gang
denne sommer. Dette ophold kommer til at vare i 11 dage helt indtil søndag den 28
september, hvor hvalen ses sidste gang ud for Erritsø ved Fredericia.
Århus Bugt, 4. gang: Oktober måned begynder, og der er efterhånden kun få, der
opholder sig på havet, men torsdag den 2. oktober observerer nogle roere en hval ud for
Risskov. Dette bliver den eneste indrapporterede observation fra Århus Bugt i denne omgang.
Aabenraa, 3. gang: Herefter er der ro helt indtil mandag den 13. oktober, hvor en
hval for 3. gang dette år dukker op i Aabenraa Fjord - på præcis samme lokalitet som
hvalen/hvalerne er observeret tidligere - nemlig mellem Enstedværket og Hostrup Skov i
fjordens sydvestligste hjørne. Hvalen (om det er den med eller den uden rygmærke vides
ikke) opholder sig i fjorden med sidste sikre observation onsdag den 15. oktober kl. 14.00.
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Ubekræftede oplysninger giver dog en formodning om, at hvalen også blev set i
fjorden torsdag den 16. oktober.
Kiel, 2. gang: Fredag den 17. oktober observeres en hval fra flere forskellige skibe i
Kiel Fjord. Den kan være hvalen fra Aabenraa fra dagene inden, eller det kan være den hval,
der senest blev observeret i Eckernförde. Det vides ikke, men her forsvinder så finhvalerne ud
af beretningen.

Observationer af finhvaler, 26. juni – 17. oktober, 2003

Og hvad så?
Finhval-sagaen gav sommer og efterår 2003 anledning til en lang række spørgsmål, hvoraf de
fleste havde det til fælles, at de vanskeligt kunne besvares. Der blev spurgt om - og vi spurgte
os selv om - følgende:
Hvilke(n) slags hval/hvaler er det?
Hvor mange er der?
Hvor store er de?
Hvad laver de?
Hvorfor strander de ikke?
}og så det sværeste spørgsmål:
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Hvorfor er de her?
}tæt fulgt af
Hvor blev de af?
De første 5 spørgsmål kan man give rimelige formodninger om svarene på, men de to sidste
spørgsmål, kan man kun kommentere med udsagnet: Vi aner det ikke.

Hvilke hvaler var det, der agerede?
Der er kun ca. 80 forskellige hvalarter i verden, og størrelsen af den eller de observerede
hvaler gjorde faktisk mulighederne i forbindelse med artsbestemmelsen temmelig
begrænsede. De ca. 70 tandhvalarter kunne hurtigt udelukkes på grund af størrelsen, da den
eneste større tandhval er kaskelothvalen - og denne hval er rimelig karakteristisk i vandet på
grund af den skrå blåst, den puklede rygfinne, den knudrede ryg og det firkantede næseparti. I
øvrigt er vi rimeligt fortrolige med denne art, da vi de sidste 20 år har været involverede i små
40 kaskelotstrandinger på den jyske vestkyst.
Altså er der kun bardehvaler tilbage, hvoraf yderligere et par stykker (rethvalerne)
kunne udelukkes på grund af manglende rygfinne. Farven passede ikke på en blåhval, og
den/de observerede hvaler var for store til, at det kunne være vågehval - og hos vågehval er
der i øvrigt heller ingen synlig blåst. En pukkelhval kunne det heller ikke være pga. af hvalens
glatte hud og den upuklede rygfinne. Tilbage var så finhval, sejhval eller brydeshval.
Rygfinnens form (upuklet, spids, men ret flad) kunne endeligt bestemme hvalen til at være en
finhval.
Den 12. juli lykkedes det den ene af artiklens forfattere at komme så tæt på hvalen
under en uddykning, at de karakteristiske striber på hovedpartiet tydeligt kunne ses, og
endelig kunne man endvidere se på den videofilm, der blev optaget i Kalø Vig, at
underkæberne havde forskellig farve på styrbord og bagbord side af hvalen - et eksklusivt
karakteristika for finhvalen.

Hvor mange var der?
Det lyder besynderligt - især for folk, der ikke har været i nærkontakt med finhvalerne på
havet - at man ikke bare har kunnet tælle antallet - om der var én, to eller flere hvaler.
En af artiklens forfattere befandt sig mandag den 11. august 2003 i tidsrummet 17.30
- 21.00 i en sejlbåd i farvandet ud for Skærbæk Havn i Kolding Fjord. I dette tidsrum kunne
vi observere hvalblåst ca. 30 gange - eller ca. hvert 6.-7. minut. Alligevel kunne vi ikke (3
mands besætning) afgøre, om der var én eller to hvaler, som svømmede rundt omkring båden.
Ikke på noget tidspunkt var hvalerne ude af vandet eller viste blåst på samme tid, og der var
ikke sikre tegn på - ud fra vurdering af uddykningernes spredning i rum og tid - at der befandt
sig mere end ét dyr i farvandet.
En fuld uddykning med blåst, rulning og afsluttende rygfinne tager ca. 7 sekunder.
Dette vil sige - hvis vi regner med 6 minutters intervaller mellem uddykningerne - at hvalen
er synlig i 2% af tiden. Hvis hvalerne uddykker uafhængigt af hinanden, skulle dette give
oddsene 1:2.500 for at se dem på samme tid. Dog er det muligt, at hvalerne følges ad på en
sådan måde, at uddykningerne bliver mere eller mindre synkrone, som vi kender det fra
marsvin. Dette ville selvfølgelig øge sandsynligheden for to-hvals observationer.
Hvaler kan man altså kun tælle, når de dykker ud - hvis man da ikke sidder i et fly og
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kan kigge ned gennem det klare vand. Det store problem er imidlertid at afgøre, om
der er én eller to hvaler tilstede, når man fra båd eller kyst ser to uddykninger med kort
afstand i rum og tid?
For at kunne løse dette spørgsmål, skal man vide noget om finhvalernes dykkeadfærd
- også vide noget om dykkeadfærden i forhold til, hvad den foretager sig. Fouragerer den,
hviler den, indgår den i en form for social interaktion eller er den på rejse?
I tilknytning til det sidste spørgsmål kan man umiddelbart undre sig over, hvorfor
hvalerne på rejse ikke blot svømmer fra sted til sted i overfladen? Så kan de jo trække vejret
hele tiden? Imidlertid skal en hval bruge mere energi på at svømme i vandoverfladen end ved
at svømme neddykket. En undervandsbåd bruger mindre energi og kan derfor sejle hurtigere,
når den er neddykket, end når den sejler i overfladen. Årsagen er, at et overfladeskib
frembringer en bølge, når den bevæger sig gennem vandet, og dette koster energi. En
neddykket undervandsbåd laver ingen bølge på havoverfladen, når den sejler neddykket til en
dybde, der svarer til et par gange dens egen diameter. Det samme gælder for en neddykket
hval. Altså svømmer hvalen neddykket i en sådan dybde, at den ikke rejser nogen bølge på
havoverfladen. Neddykket er det kun friktionen mellem havvand og krop, der skal bruges
energi på at overvinde.
Hvalen skal op og ånde, men hvordan foregår så det? Kan den nøjes med én
vejtrækning ved overfladen eller tager den et par stykker, nu da den er oppe?
Kaskelothvaler, der fouragerer på stor dybde, sørger sandsynligvis for at lade
iltlageret helt op, inden de foretager den store rejse ned til blæksprutterne. Dette kræver
tilsyneladende flere åndedræt, og typisk opholder en kaskelot sig i 8 minutter ved
havoverfladen, hvor den foretager en række vejrtrækninger med regelmæssige mellemrum,
inden den dykker til stor dybde igen. Hos kaskelotter er man heller ikke i tvivl om, hvornår
den foretager den sidste afsluttende vejrtrækning og dykker. Sidste vejrtrækning efterfølges
af, at hvalen krummer ryggen kraftigt og løfter halen højt op af vandet for at give et
nedadrettet tryk. Herefter er kaskelothvalen borte i op til over en time.
Anderledes forholder det sig med finhvalerne, som ikke fouragerer på så store
dybder og ikke kvitterer sidste vejrtrækning med at vise halen. Vi kan altså ikke umiddelbart
se på en finhvals uddykninger om det er en første, sidste, mellemste eller eneste vejrtrækning,
den foretager.
Og alligevel er der indrapporteret og selvoplevet forskellige ‘uddykningstyper’ hos
finhvalerne.
Én type, hvor man først ser blåsten, derefter den krumme ryg i en - synes man langsom bue efterfulgt af den lille rygfinne (type 1).
En anden type, som kun består af blåst efterfulgt af en lav ryg og uden at rygfinnen
ses (type 2).
Af mange observatører er de to uddykningstyper blevet tolket som tilstedeværelse af
2 hvaler - en stor og en lille; men det kunne også være at ”type 1” uddykningerne var ”eneste”
eller ”sidste” vejrtrækning, medens en ”type 2” uddykning var en ”mellemste” uddykning. I
øvrigt er det ofte muligt at følge hvalen, når den befinder sig på lavt vand eller lige under
havoverfladen. Opslagene med halefinnen danner nogle tydelige runde pletter med blankt
vand med regelmæssig afstand.
Under hvalernes ophold i Snævringen fra den 9.-17. august er der flere pålidelige og
troværdige indberetninger om, at man har set to hvaler uddykke på samme tid, og den 9.
august lykkes det som nævnt en fotograf at tage et billede af to samtidigt uddykkede hvaler i
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Kolding yderfjord. På dette tidspunkt var de samtidige hval-indberetninger fra
henholdsvis Horne Land og Sanddal ved Fredericia endnu ikke tilgået projektet.
Observation fra luften er den sikre måde at afgøre antallet af hvaler på, og projektet
modtog også både luftfotos og film optaget fra fly. I Horsens Fjord blev der to dage taget
luftfotos - dels den 18. juli kl. ca. 21 over farvandet mellem Vorsø og Alrø, dels den 22. juli
kl. 16.45 over samme position. På ingen af billederne er der andre hvaler inden for en afstand
af adskillige hvallængder af den fotograferede finhval - altså slet ikke det billede der ses på
den film, som TV2-Østjylland optog den 28. august i Kalø Vig ud for Egå, hvor man ser to
hvaler svømme tæt ved siden af hinanden. Desværre fremgår det ikke af optagelserne, om
hvalerne uddykker synkront.

Hvor store er de?
Det er vanskeligt at vurdere størrelsen på en ukendt genstand, som man ikke har noget af
kendt størrelse i nærheden at sammenligne med. Første gang man med fly er på sæltælling i
Vadehavet, hvor omgivelser og baggrund er aldeles uden information om størrelser og
størrelsesforhold, overraskes man over, hvor vanskeligt det på afstand er at vurdere, om en
lille mørke plet langt fremme er en and eller en sæl. I vores dagligdag har vi altid et eller
andet i nærheden, der kan bruges til at sammenligne størrelser med, men i Vadehavets visuelt
diffuse verden findes disse ikke.
Det samme på havet. Den visuelle baggrund for de fleste hvalobservationer er oftest
kun havoverfladen, der giver ringe hjælp - og slet ingen, hvis den er spejlblank. Bedste
mulighed har vi, hvis der er skibe i umiddelbar nærhed, så vi endelig har noget kendt, der kan
give os et vink om størrelsesforholdene.
Ligeledes har et blåst, en krum hvalryg eller en rygfinne for os ikke nogen kendt
størrelse, så disse kan ikke anvendes som hjælp til at vurdere hele hvalens længde. Tiden for
en rulning, samt blåstens efterfølgende hængen i luften, giver et praj om, at det er noget meget
stort, vi har med at gøre. Dertil kommer, at vi ikke ser hvalen fra snude til halespidser, og det
er umiddelbart vanskeligt at vurdere, hvor stor en del af dyret, man ser. Mange indberetninger
melder om to eller flere hvaler med stor forskel på størrelsen. Dette er sandsynligvis en
mistolkning, da det fremgår af videofilmen fra Kalø Vig i august, at de to hvaler er af næsten
samme længde. En opmåling med tommestok på et stillbillede på videoskærmen dokumenterer, at forskellen i størrelsen maksimalt er på 5%. Størrelsesvurderingerne på de to finhvaler
ligger ud fra indberetningerne på 8 til 20 meter. Da den ene finhval var drægtig og aborterede,
og da hunnerne bliver kønsmodne i en længde på godt 18 meter, må mindst den ene af
hvalerne have været af denne længde.
Den ene af artiklens forfattere observerede i december 1999 en vågehval fra kysten
ved Middelfart og vurderede dens længde til ca. 7 meter. Da hvalen døde og drev ind på
kysten nogle uger senere, viste det sig, at længden var 9,4 meter. Dette kan måske tages som
en antydning af, at man er tilbøjelig til at undervurdere størrelsen på en hval i vandet.

Hvad laver de?
‘De svømmer rundt og er oppe for at trække vejret en gang imellem tilsyneladende altid i
fart!’, er det frustrerende, men eneste sikre svar, man kan give på spørgsmålet, for meget
andet kan man ikke se. Og dog - er der mønstre og sammenhænge, eller er der noget vi kan
udelukke?
Studerer vi først observationerne i tid og sted er det påfaldende, at hvalerne tilsyneladende svømmer fra lokalitet til lokalitet, hvor de opholder sig i op til 11 dage for derefter at
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svømme videre til næste opholdssted. Hvad er fælles for disse opholdslokaliteter, og
hvad kan årsagen være til, at de opsøger de samme lokaliteter igen og igen?
Opleves opholdsstederne af hvalerne som blindgyder?
Både Kaløvig og Kiel/Femern Sund er ‘yderpunkter’, og teorien kan forsvares med,
at det er blinde ‘endestationer’, men hvorfor gør hvalen/hvalerne ophold ved Børup Sande tre
gange?
Fouragering
Et interessant, men uløst spørgsmål er, om hvalerne har ædt under deres ophold i vore
farvande. Det kunne evt. forklare formålet med deres ophold. Det tidspunkt, hvor finhvalerne
æder, er netop i sommermånederne, hvorefter de vandrer mod de varme og mindre produktive
havområder.
Det fødegrundlag, de indre danske farvande kan tilbyde et par finhvaler om sommeren, er stimer af pelagiske fiskearter (fisk, der svømmer oppe i de frie vandmasser) såsom
sild, makrel, hestemakrel og som noget nyt ansjoser - og selv om det er vanskeligt at få vristet
oplysninger om mængder, fisketætheder og fiskepladser ud af fiskerne, kan man se, at der i
hvert fald i Aabenraa Fjord er en rimelig overensstemmelse i positionerne for hvalerne og for
de mange småbåde med sildefiskende fritidsfiskere.
På de store have ses finhvaler af og til fouragere helt oppe i havoverfladen, ved at de
svømmer på siden rundt i en snæver halvkreds med munden åben og svælget udspilet. Under
denne fourageringsmåde er den side, der vender opad på hvalen, delvist ude af vandet - og
hele skuet er meget spektakulært. Denne adfærd er ikke indrapporteret, så vi har ikke noget
bevis for, at hvalerne har fået noget at æde under deres visit, men på den anden side - de kan
jo fint have fourageret på større dybder. I Kiel sås sild springe op af vandet, hvilket kunne
være et indirekte tegn på den nævnte fouragering.
Om silden ved vi, at den om dagen står dybt i vandet og om natten højere oppe. I
Aabenraa Fjord står silden om dagen - ifølge oplysninger fra en af fritidsfiskerne helt ved
bunden - på 25 meters dybde. Samme fisker meddelte endvidere, at man kunne mærke på
fiskeriet, om hvalen/hvalerne var i området. Hvis den/de var i farvandet, kunne man se på
ekkoloddet, at sildestimerne var spredte og små, og man kunne ingen sild fange på krog.
Mængdemæssigt skulle der være god plads til et par finhvaler. Hvis vi sætter deres
daglige fødebehov til et ton fisk - hvilket muligvis er for højt - kan vi sætte det i forhold til, at
en heldig fisker samme sommer på en ubekendt lokalitet i Lillebælt tog 70 tons pelagiske
stimefisk i ét enkelt trawltræk.
Finhvalerne har måske et problem i forbindelse med fouragering i vore indre
farvande - nemlig de store mængder af gopler. Vandmænd og især brandmænd var i 2003 en
plage for både fiskere og for badende langs Jyllands østkyst, og man kan forestille sig, at
finhvalernes fourageringsmuligheder vil blive kraftigt begrænsede af tilstedeværelsen af
gopler. Bardehvaler lever af at filtrere fisk og plankton ud af havvandet gennem deres fine
bardefiltre, og man kan fint forestille sig, at store ansamlinger af vandmænd og brandmænd
vil umuliggøre dette. Goplerne vil simpelthen ‘stoppe filteret’, når de kommer ind i gabet på
bardehvalerne.

Kraftspring
Kraftspring - eller på engelsk ‘breaching’ - kalder man det fænomen, at hvaler af og til
springer delvist ud af vandet og lander på siden eller på maven med et stort plask. ‘Breaching’
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er uden tvivl den mest kraftfulde præstation, der foretages af noget dyr i verden, og hos
pukkelhvalen, der er lidt mindre end finhvalen, har man vished for, at den skal op på en fart af
15 knob - nær dens maksimumfart - for at kunne udføre præstationen.
Af de store hvalarter er det især rethvalerne, pukkelhvalen og kaskelotten, der
‘breacher’, medens arterne, der hører til gruppen ‘finhvaler’ - herunder vores aktuelle finhval
- gør det mere sjældent. Alligevel er en af vore finhvaler observeret ‘breache’ én gang. Det
skete i Aabenraa Fjord lørdag den 6. september, hvor hvalen blev observeret springe lige op
af vandet fire gange, så 3/4 eller 10-15 meter af kroppen var ude af vandet for derefter at falde
ned på siden med et stort plask.
‘Breaching’ kræver en tilstrækkelig vanddybde for, at hvalen skal kunne få fart nok
på - og på lokaliteten, hvor finhvalen i Aabenraa optrådte med sit ‘breaching-nummer’, er
vanddybden op til 30 meter.
Årsagen til hvalers ‘breaching’ kender man ikke, men der er mange forslag til
forklaring. Nogle foreslår, at formålet er, at hvalen får mulighed for at orientere sig ved hjælp
af synet oven vande, mens andre mener, at adfærden anvendes i forbindelse med jagt på
byttedyr, der skræmmes sammen på grund af drønet. En tredje forklaring er, at hvalerne
anvender det store plask til at slippe af med hudparasitter, og de hvalarter, der ofte ‘breacher’,
er sædvanligvis de arter, der er mest plagede af parasitter. En fjerde forklaring er, at drønet
det giver, når hvalen rammer vandoverfladen igen, er en måde at kommunikere til andre
hvaler på, da larmen kan høres over stor afstand. Imidlertid er finhvalen i stand til at
kommunikere med lavfrekvente lyde, der rækker meget længere end lyden fra en ‘breaching’.
Måske anvendes ‘breaching’ af hvalerne til at sætte trumf på et signal til andre om et eller
andet. At ‘breache’ er dyrt for hvalen. Igen hos pukkelhvaler har man beregnet, at hver
‘breach’ i energi koster 1% af dens daglige hvilestofskifte.
Sluttelig er der nogle, der mener at ‘breaching’ er leg. Indenfor etologien (læren om
dyrenes adfærd) er ‘leg’ ofte den store skraldespand, vi hælder alle de observerede adfærdstyper i, som vi ikke umiddelbart kan tillægge en biologisk funktion.
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Finhvalen "breacher" - springer ud af vandet i Aabenraa Fjord. Hvalen ses fra rygsiden.
Foto: Leif Sørensen.
Hvordan finder de vej, og hvorfor strander de ikke?
Indledningsvis vil vi tillade os at inddele de evner, som hvalerne har til at skaffe sig informationer og anvende og bearbejde disse til brug i deres ‘rejseplanlægning’ i dels ‘evne til at
navigere’, dels ‘evne til at orientere sig.
Navigation har noget at gøre med at finde vej i det åbne hav - uden topografiske
vejvisere - og det er uvist, hvordan finhvalerne bærer sig ad med dette. Magnetiske sanser til
sansning og tolkning af geomagnetismen er en mulighed, der er nævnt. Især til forklaring af
kaskelothvalernes massestrandinger og genstrandinger har eventuelle problemer med denne
sans været bragt på bane. Måske er det den geomagnetiske sans, der får finhvalerne til at stå
med næsen inde i alle fjordene, men herom senere.
At orientere sig handler om at bevæge sig i forhold til den omgivende topografi og til
genstande i eller på havet, og her synes finhvalernes evner ret imponerende. Hvilke sanser de
så end bruger, så er disse fornemmelser i stand til at gelejde hvalerne igennem ikke kun
landets snævreste farvande og løb, men også over fladvandede rev og sande.
Hvalerne er således svømmet gennem det 600 meter brede Snævringen, gennem
Årøsund og Hjarnøsund, der begge har en mindstebredde på ca. 400 meter, men mest
overraskende er det, at den ene af hvalerne er set svømme gennem Alssund, hvor mindstebredden er under 100 meter.
Broerne har tilsyneladende heller ikke været nogen hindring. Motorvejsbroen over
Lillebælt har med sin gennemsejlingsbredde på ca. 600 meter nok ikke været noget problem,
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og den gamle Lillebæltsbro med en bredde mellem midterpillerne på 210 meter
heller ikke. At en af hvalerne render under Kong Christian X' bro i Sønderborg, en klapbro
med en gennemsejlingsbredde på 30 meter, kan derimod godt imponere, ikke mindst en
hvalkigger, der ved flere lejligheder har set kaskelothvaler opføre sig tilsyneladende
fuldstændigt forvirrede og konfuse i betydeligt mere åbne farvande. Ens for de nævnte
farvande er, at de er stejlkantede og topografisk markante, hvilket man kan forestille sig kan
være en hjælp i orienteringen - i hvert fald hvis finhvalerne har en eller anden
akustisk/auditiv orienteringssans.
Vi kan ikke være sikre på det, men sandsynligvis er finhvalerne på deres rejser til og
fra Århus Bugt svømmet over Søgrund mellem Gylling Næs og Samsø. Dette farvand er
ganske vist bredt, men største dybde er under 4 meter, og mere problematisk er måske, at
farvandet i undervandstopografi, gradienter og dybdeændringer er at sammenligne med
Vadehavet. Det Vadehav, hvor 38 kaskelothvaler - alene i den danske del - er strandet og
omkommet siden midten af 1900-tallet.
Finhvalernes adfærd - selvoplevet i Snævringen og i Aabenraa Fjord - viser, at de
orienterer sig imponerende præcist i forhold til topografi og til kunstige installationer. I
Snævringen er den ene af finhvalerne set svømme tæt ind til kysten og svømme sikkert langs
den stejle landegrund, og i Aabenraa Fjord har finhvalerne navigeret sikkert i forhold til
kajkanter og de duc d'alber, der står ved Enstedværkets broer.
Anderledes måske med flydende genstande som joller og skibe. To gange - begge fra
Horsens Fjord - har der været melding om ‘whalestrike’, om sammenstød med hval og skib.
Mest dramatisk er nok sammenstødet den 16. juni med en 4 tons tung lystsejler, der som
nævnt resulterede i, at hvalen fik et sår tværs over ryggen. Det kan undre, at der tilsyneladende ikke har været sammenstød i Aabenraa Fjord ud for Enstedværket, hvor 10-20 fiskejoller
ofte kunne ses i samme område som hvalerne, men som citatet i indledningen antyder, har det
dog været tæt på.
Hvalernes rejse fra Århus Bugt til Aabenraa primo september kan give anledning til
overvejelser. Tilsyneladende fulgtes de ikke ad, da én hval blev set i fjorden 2½ time, før en
anden hval bliver set 30 sømil nordligere - så hvad? Hvordan finder de hinanden igen? Har
de ‘aftalt’ at mødes igen i Aabenraa, inden de forlod Århus? Har de været i kontakt med
hinanden under hele turen ved hjælp af deres dybe kommunikationslyde, eller er det hele
tilfældigt?
Vedrørende lyden er forholdene ret komplicerede, da det er tvivlsomt, hvor langt
finhvalerne kan kommunikere i vore snævre, bugtede og lavvandede farvande, men måske
kan hvalerne ved hjælp af lyd danne sig et kort over topografien - ikke et visuelt kort dannet
ved hjælp af synet, men et akustisk kort skabt ved hjælp af ‘ekkobilleder’. Og måske kan
hvalen auditivt erindre og genkende en farvandslokalitet?
Yderligere kompliceres det hele af ny forskning, der viser, at de kraftige finhvallyde
tilsyneladende kun udsendes af hanner, sandsynligvis i forbindelse med kurtisering. Da
behovet for at navigere og orientere sig må gælde begge køn, skal man måske ikke tillægge
finhvalernes brug af lyd i forbindelse med rejser for stor betydning.

Hvad er årsagen til, at de er her?
Det selvfølgelige og relevante spørgsmål, som vi alle stiller hinanden lyder: ‘Hvorfor er de
her?’ Og det er der ingen, der kan svare på.
Der er to svarmuligheder - en positiv og en negativ. Enten er hvalerne her, fordi det
er godt at være her (de har endda måske været her tidligere og husker stedet), eller også er de
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endt her ved et uheld og prøver at komme ud på åbent hav igen
Set med positive briller, kan man forestille sig, at hvalerne har opsøgt og opholder
sig i vore farvande på grund af rigeligheden af pelagiske fiskestimer. At opstille statistisk
holdbare korrelationer i rum og tid mellem finhvalernes ophold på de forskellige lokaliteter
og forekomsterne af egnede byttedyr vil være et meget omfattende udredningsarbejde, der er
udenfor denne artikels ambition.
Alligevel kan man gøre sig overvejelser, og især sammenfaldet med finhvalernes
tilstedeværelse i Aabenraa Fjord og forekomsten af sild fra ultimo august og en måned frem
kan give mistanke om, at hvalerne har udnyttet de tætte forekomster. Også fiskernes oplysninger om sildenes adfærd aflæst på ekkoloddet, støtter formodningen. Der har uden tvivl været
sildestimer i Aabenraa Fjord, som hvalerne med fordel har kunnet fouragere på, men hvad
med de andre lokaliteter?
Horsens Fjord besøges også af sildestimer, men det er forårsgydere, der er væk igen
senest i april. Også i Snævringen - i farvandet mellem Børup Sande, Fænø Kalv og Gals Klint
på Fynssiden - er der med de mange fiskejoller som indikation gode fiskeforekomster. Her er
det nok mere sej og torsk, og det er uvist, om hvalerne har kunnet fouragere på disse arter.
Dog er der også sommer og efterår loddet stimefisk i vandet ud for Skærbæk Havn. Det er
forfatterne uvist, om der har været anvendelige og tilstrækkelig tætte fiskestimer i Kalø Vig,
Flensborg Fjord og i Kieler Bucht. I Kiel sås sild springe ud af vandet under hvalens visit, og
i Flensborg Fjord skulle der ifølge en erhvervsfisker også være fine koncentrationer af
stimefisk.
Hvad med havbrugene? ‘Lugter’ foderspildet godt, eller kan hvalerne sanse de
ekstremt tætte ørredstimer indenfor garnvæggene? Ved Skærbækværket er finhvalerne set
næsten gnide sig op ad garnvæggen på de havbrug, der står tæt på kysten. I Horsens Fjord står
der netbure med fede ørreder ved Draget mellem Alrø og fastlandet, og endelig blev en hval
observeret ved havbruget i Asvig. Omvendt er der ingen havbrug i hverken Flensborg Fjord,
Aabenraa Fjord eller i Kalø Vig.
Normalt kan en finhval godt klare en fasteperiode på 3-4 måneder, men sommeren er
jo netop finhvalernes ædeperiode. Måske kan manglen på foder være det, som har stresset den
ene af hvalerne så meget, at den måske af denne årsag har aborteret.
Hvis hvalerne har fourageret i vore farvande, kan man undre sig over, at det
tilsyneladende kun er foregået inde i fjordene og ikke ude i bredningerne - f. eks øst for
Aabenraa Fjord, hvor der i 2003 har stået store stimer af Danmarks nye fisk ansjosen. På den
anden side kan det være, at det for hvalerne er nemmere at genne store fiskekoncentrationer
sammen i snævre og lukkede farvande.

Den negative mulighed.
Der er flere forhold, der kan give mistanke om, at hvalernes besøg er knap så fornøjeligt. En
mistanke om, at hvalen/hvalerne ikke har trivedes i vore farvande, er fundet af den 3 meter
lange finhval-abort den 13. august ved Weissenhäuser Strand lidt øst for Kieler Fördes
munding. Vi må formode, at det er ‘vores’ finhval (den med rygmærket), der opholdt sig i
farvandet et par uger inden, der har aborteret. Selvfølgelig behøver det at abortere ikke at
have stress som årsag. Det kan også skyldes andre årsager som f. eks. kalvekastningsfeber,
hvilket ikke er ukendt hos havpattedyr. I 1999/2000 oplevede vi muligvis en tilsvarende
situation, hvor en vågehval aborterede i Båring Vig på Nordvest Fyn og efterfølgende blev
fundet død i Tybrind Vig på kysten mellem Middelfart og Assens.
Finhvalernes svømmemønster kan også give mistanke om, at de forsøger at finde
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‘søvejen til Atlanterhavet’. Selvfølgelig kan man tolke hvalernes lange
opholdsperioder på én lokalitet derhen, at ‘hvalerne spiser op’, inden de fortsætter, men
muligheden er også, at hvalerne oplever, at de er endt i en blindgyde. Det synes, som om
hvalerne prøver at komme vestover - måske vej- eller vildledt af geomagnetiske spor - men at
de ender i blindgyder i fjordene. På deres odysse langs østkysten af den jyske halvø ender de
blindt oppe i Kalø Vig - prøver herefter alle fjordene af (undtagen Slien og Haderslev Fjord)
og ender i Kiel eller Femern Sund - hvorefter turen går tilbage igen. Påfaldende er det også, at
de tilsyneladende holder sig så langt vestpå som muligt. De vælger Lillebælt som rute frem
for Storebælt, og i dette farvand vælger de oven i købet snævre render som Årøsund og
Alssund i stedet for at svømme øst om Bågø eller øst om Als, hvor de ville have betydeligt
mere vand under bugen.
Det synes, som om hvalerne på deres tur nord over slet ikke har opfattet, at de skal holde uden
om Djursland for at komme op i Skagerrak og ud i frit hav.
Fælles for nogle af opholdslokaliteterne er tilstedeværelse af kraftværker. Årsagen er
måske, at der er en god fiskerigelighed i det varmere kølevand, men en anden tolkning kunne
være, at det netop er vandtemperaturen, der giver dem en formodning om, at nu var de på
rette vej til de varmere have. Ligesom med kortlægning af fiskeforekomsterne i vore indre
farvande har det været for omfattende at skulle lave en analyse af hvalernes tilstedeværelse
sammenholdt med driften af kraftværkerne og dermed med temperaturen i kølevandet. Fra
Enstedværket i Aabenraa Fjord ved vi imidlertid, at kølevandet hæver overfladetemperaturen
i fjorden nærmest ved værket med op til tre grader, og at fanen med det varme vand har
retning over mod fjordens nordside - mod Åbæk Bugt eller netop der, hvor finhvalerne så
ofte er blevet observeret.
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Samlede opholdsdage på forskellige ”stationer”. Der ligger kraftværker ved de tre mest
populære lokaliteter .
Det sidste spørgsmål: } og hvor blev hvalerne så af?
Hvalerne blev sidst set i henholdsvis Eckernförder Bucht og i Kieler Bucht, hvis det da ikke
var den samme. - Og hva' så? Forsvandt de så bare eller hvad?
Dette er vanskeligt at svare på, fordi sandsynligheden for at observere dem om
efteråret er meget lille. Anvender vi antallet af marsvineindberetninger til ‘Fokus på Hvaler’ i
årene 2001-2002 fordelt på måneder som et udtryk for sandsynligheden for hvalobservation,
og sætter vi herudfra observationssandsynligheden i juli til at være 100%, vil den i august
være næsten halveret til 52%, i september 19%, i oktober 7%, og i november vil den være helt
nede på 1%. Altså kan hvalerne i skrivende stund - januar 2004 - sagtens stadig være i vore
farvande, men ingen ser dem. Dersom de var strandet, havde vi jo nok fået det at vide.
Tidligere besøg af finhvaler - er der et mønster?
Finhvalernes besøg i 2003 har naturligt givet anledning til en nærmere undersøgelse af
tidligere besøg af denne hvalart, og en gennemgang af tidligere finhvalforekomster i vore
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farvande viser nogle slående ligheder.
Det er tilsyneladende de samme lokaliteter, der opsøges, og nogle gange - ligesom i
2003 - er de samme steder besøgt flere gange. Århus Bugt, Vejle Fjord, Snævringen i
Lillebælt, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord og Eckernförde længst mod syd i Tyskland er mere
eller mindre faste stationer - også inden der nogle af disse steder blev bygget kraftværker med
lune kølevandsudløb
Det tidligste fund af finhval i Danmark stammer fra en stenalderboplads ved Skarrev
i Åbenrå Fjord for ca. 6.000 år siden, men holder vi os til historisk tid, har det på grundlag af
forskellige skriftlige kilder vist sig muligt at rekonstruere sikre og sandsynlige forekomster
siden 1365. Da kommunikationen mellem landsdele og lande tidligere var ringe og langsom,
er forekomster forskellige steder ikke nødvendigvis kædet sammen.
I perioden 1825-2003 er finhvaler enten fundet eller observeret i 17 af de i alt 179 år,
som perioden dækker, eller med andre ord ca. hvert tiende år. Medregnes også de sandsynlige
forekomster optræder der finhvaler så hyppigt som hvert femte år.
Finhvalerne har tidligere trængt endnu længere ind i Østersøen end til Femern Bælt,
og den ‘finhvallokalitet’, der ligger dybest inde i Østersøen, er Gdansk Bugten i Polen, hvor
et dyr blev nedlagt i 1874. I 1899 fandt man et dyr ved Pommerns kyst, men allerede 74 år
inden - i 1825 - havde man dræbt et dyr ved Rügen.

Finhval fra Vejle Fjord, 1923,
Foto: Rønvig.
Den 11. september 2003 var heller ikke første gang, at en finhval svømmede
igennem det smalle Alssund. Dette er sket mindst én gang tidligere - nemlig i 1898, hvor
broen over havnen i Sønderborg var en pontonbro.
Indtil 2003 gik man ud fra, at der hver gang kun var tale om et individ, men faktisk
beretter gamle rapporter - bl.a. fra 1898 og 1899 - om tilstedeværelse af flere dyr.
’2003-forekomsten’ er den hidtil bedst fulgte og dokumenterede forekomst. Den
varede i 114 dage, medens finhvalen i 1997 opholdt sig mindst 99 dage i de indre danske
farvande og den vestlige Østersø. Rekorden kan dog indehaves af en finhval, der i august
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1899 blev fundet strandet ved den nuværende polske kyst. Forudsat at det er det
samme dyr, der allerede blev observeret i september 1898, er der tale om et ophold på 304
dage.
Der er set eller fundet finhvaler i alle årets måneder, men med en vis overhyppighed i
månederne august til oktober.
Det er påfaldende, at der ikke er dokumentation for én eneste ægte finhvalstranding i
Østersøområdet. Af de 34 sikre eller sandsynlige finhvalforekomster endte kun godt en
tredjedel (12) med dødelig udgang. Seks af disse hvaler blev dræbt, hvorfor vi ikke kan vide,
om de ville have klaret sig ud igen, mens de resterende seks dyr blev fundet drivende døde.
For to af disse er den sandsynlige dødsårsag også menneskerelateret (hhv. skibskollision og
beskydning), mens fire fund er helt uden kendt dødsårsag.
Der er et iøjnefaldende sammenfald mellem finhvalers optræden og forekomsten af
andre hval- og delfinarter i vore farvande. I 2003 var der - ligesom i 1997 og i tidligere år
med finhvalforekomster - strandinger og observationer af almindelig delfin. Tilsyneladende er
det således de samme omstændigheder og betingelser, der bestemmer finhvalernes og de
andre fremmede hvalers gæstevisitter - hvad enten de nu har forvildet sig eller aktivt er søgt
ind i vore indre farvande.
Måske har det at gøre med fourageringsmulighederne. Påfaldende mange avisomtaler
af de tidligere forekomster nævner i forbindelse med finhvalernes optræden enten store
forekomster af sild, eller omvendt forklares sildens pludselige fravær med hvalens tilstedeværelse. Hovedparten af finhvalerne er blevet opdaget og indrapporteret af fiskere.
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