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Sejlernes marsvin 
 

”Observationer af marsvin i danske farvande”, Thyge JENSEN, foto: Anders & Karin LIND-HANSEN, observatører: 

Sejlere og strandgæster fra hele landet. ISBN: 9-788792-625816 
 

Der er skrevet utallige bøger om marsvin i danske farvande, men denne publikation adskiller sig fra de øvrige ved, at 

den alene er basseret på sejlerene og strandgæsternes egne observationer. 

En hæmsko ved observationer gjort til havs har - før i tiden - været den besværlige kommunikationsvej i rum og tid 

fra observatør til registrant og forskerverden. En spændende observation gjort på havet ville oftest ende på 

kajkanten. Herfra kan det fortsætte som et rygte – evt. i den lokale avis – og efter et stykke tid videre til et sted hvor 

informationen vil blive værdsat. 

Mulighederne er helt anderledes i dag. ”Der ligger tre hvaler ved siden af min kutter på position 57*15 N/7* 57 E - 

jeg holder lige min mobil ud over lønningen og ta’r en video til dig”. Sådan lød en telefonopringning ude fra Det gule 

Rev engang til forfatteren, og episoden viser fint de muligheder, vi har i dag. Det handler blot om at udnytte dem. 

Publikation er således skrevet på baggrund af fem års indberetninger i årene 2008 - 2012 af observationer af marsvin 

i danske farvande. I alt er lidt over 1.000 observationer af havpattedyr tilgået Hvaler.dk i perioden, og af disse er 70 

indberetninger udvalgt som basis for dette skrift.  

Sammen med de mange indberetninger er der tilgået Hvaler.dk en stor mængde unikke fotos taget af de rette 

mennesker, der har været det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Forfatteren har dog valgt alene at anvende fotos 

taget alene af sejlerparret Karin & Anders LIND-HANSEN, S/Y Kinni af Kolding. Dette også som en dokumentation for, 

at der i vore farvande er rig mulighed for spændende naturoplevelser for alle sejlere og strandgæster, hvis blot man 

har øje derfor. 

Resultatet af indsamlingsarbejdet har været, at vi i dag har fået et noget mere nuanceret syn på marsvinene og deres 

ageren i vore farvande. Vi ved nu, at marsvin kan jage kollektivt ligesom spækhuggere, de kan bowride ligesom 

delfiner, og de kan finde på at ”tigge” ved lystfiskerskibe næsten på samme vis som ænder i en bypark. Ligeledes har 

vi nu kendskab til, at marsvin kan finde på at opsøge skibe og lægger hovedet for at opnå øjenkontakt med 

rorgængeren. Formål med eller årsag til denne adfærd er uvis. 

Et projekt, som fremlagt i publikationen, kaldes i dag for ”Citizen Science” eller på dansk ”Borgervidenskab”, og det 

også formålet med udgivelsen at takke de mange observatører for deres bidrag. Yderligere er det et håb, at den 

vidensdemokratisering, der er et produkt af projektet, kan være med til at fremme medejerskab af marsvinene – og 

medejerskab er en god ting i forbindelse med ønsket om at bevare af den danske natur. 

Marsvineforskningen i dagens Danmark er afhængig af projektpenge, og midler får man kun, hvis man enten forsker i 

problemer vedr. bifangst i fiskeriet eller med problemer vedr. støj fra havvindmøller. Der er nogle kæmpehuller i 

vores viden om marsvin og andre havpattedyr, og dem kan almindelige mennesker, der færdes på eller ved havet, 

være med til at dække. 

Mvh. 
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