
Observationer af finhvalerne
(Senest opdateret 23. oktober, 2003)

Vagttelefon:  21 21 87 63 (åben hele døgnet)

Ofte stillede spørgsmål om finhvaler i de indre danske farvande og Østersøen

Se kort over observationerne af finhvalens/finhvalerne  26. juni – 17. oktober 2003.
Forslag til forklaring af hvalen/hvalernes adfærd modtages gerne.

Se indkomne forslag og kommentarer her

Nyt om finhvalen fra Hamburg
Den 15 m lange og 13-14 tons tunge hanfinhval, der blev fundet død i Hamburgs havn, har med stor 
sandsynlighed ikke noget med de indre danske farvandes og den vestlige Østersøs finhvaler at gøre. 
Tyske eksperter mener, at hvalen - drivende og død ude i Nordsøen - er blevet samlet op på 
bulbstævnen af et containerskib, og derved er blevet transporteret ind til Hamburg. Det er ikke første 
gang, at døde hvaler på denne måde er kommet til Hamburg Havn. 
     Der er findes også eksempler fra danske havne. Den 4. august 1978 havde færgen DANA ANGLIA
således en hval med ind til Esbjerg på bulben.
     DNA-prøver fra Hamburg-hvalen vil blive sammenlignet med øvrige nordatlantiske finhvalprøver for 
at belyse dens geografiske herkomst og slægtskab yderligere.

Fredag d. 17. oktober, 2003
Hval set tæt på fyrtårnet ”Friedrichsort” i Kieler Fjord. Hvalen er observeret uafhængigt af hinanden af to 
sejlere fra forskellige både. Den ene af sejlerne mener bestemt, at det er en finhval.

Bestyreren af denne hjemmeside befandt sig lørdag d. 18. oktober, 2003 fra kl. 13.00 til 16.00 på 
Aabenraa Fjord. Farvandet mellem Enstedværket og Skarrev blev gennemsejlet flere gange uden 
observation af hval. Der var kun små krusninger på vandet, så observationsbetingelserne var optimale. 
Ingen af de andre både, vi talte med på fjorden, havde set hvalen denne dag, men en enkelt sejler 
kunne meddele, at en bekendt af ham havde set finhvalen i fjorden torsdag d. 16. oktober, 2003.

Onsdag d. 15. oktober, 2003, kl. 14.
Hval set i Aabenraa Fjord ud for Skarrev. Hvalen blev set tre gange - med både blåst og rygfinne. 
Hvalen svømmede indad i fjorden.

Onsdag d. 15. oktober, 2003, kl. 12.15
Hval set i Aabenraa Fjord ud for Hostrup Skov. Hvalen blev set tre gange - med både blåst og rygfinne. 
I den efterfølgende time, blev hvalen set flere gange ude i fjorden vest for Åbæk Bugt.

Hvalen/hvalerne tilbage i Aabenraa Fjord
Mandag d. 13. oktober, 2003 blev en større hval observeret i Aabenraa Fjord. Om formiddagen blev 
den observeret mellem Enstedværket og Hostrup Skov og over middag ved Aabæk Bugt. Disse 
lokaliteter er præcist de samme, som blev besøgt af finhvalerne i september måned. Sandsynligheden 
taler derfor for, at mindst én af hvalerne er kommet tilbage til fjorden. Kilder: Radio Mojn og
JyskeVestkysten.  

Tirsdag d. 14. okt. 2003
En 12 meter lang finhval er i dag fundet død i Hamborg Havn. 
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Se http://www.nw-news.de/news/mantel/welt/NW_122560002.html

Intet nyt om finhvalerne siden 2. oktober, men læs om observationerne fra Aabenraa Fjord gjort d. 4. 
september, 2003. 

Fredag d. 4 september tog jeg og tre andre ud på Aabenraa fjord i kajak. Vi gik ud fra den 
nordlige side ved roklubberne og roede langs havnen til sydsiden for at følge kysten mod syd 
på en længere tur. Vejret var særdeles flot, ikke en vind rørte sig - vandet var blankt og solen 
høj. Netop af den grund gik vi sydover. Normalt er vandet ved Enstedværket ikke velegnet til 
kajak på grund af strømning og slagbølger. Vi havde hørt om hvalerne i fjorden, men ikke 
fantasi til at forestille os at netop vi skulle møde dem på klods hold.

     Da vi kommer under broerne ved værket, hvor der er ca. 25 meter dybt, hører og ser vi den 
første blåst. Det giver et pust på 3 meter op i luften omkring 4-5 gange på en afstand af 15-20 
meter. Pustene kommer med få sekunders mellemrum og ser fantastiske ud i morgenlyset. 
Kort tid efter, omkring 1-2 minutter, ser vi en stor sort hale rejse sig op i luften, måske 60 
meter fra os, særdeles tæt på sydkysten ved Liselund. Vi undrer os over, at hvalen kan gå så 
tæt under kysten. Vi ved præcis, at der max. er 2 meter på stedet. Vi kan ikke sige præcis hvor 
stor halen er, men jeg vil skyde på 1 meter i bredden eller mere. Vi er dybt imponeret 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 ligge 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 hver 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 en 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. Men 
da er den vel en 100 meter fra os. Den er vendt rundt under os og er kommet op i den 
modsatte retning af den anden hval. Vi er på det tidspunkt ikke i tvivl om at der er to hvaler. 
Det får vi også bekræftet på hjemturen. Vi ser ikke mere til hvalerne. Den store havde retning 
mod sejlrenden og vi regnede med at de vil tage turen ud af fjorden.

     Selv søgte vi tæt under land mod Felsbæk. På hjemturen et par timer senere var det blæst 
op, og egentligt dårligt vejr for en kajak. Vi skulle samme vej tilbage og under ingen 
omstændigheder midtfjords. Vi tænkte ikke på hvaler og koncentrerede os alene om ikke at 
kæntre. Da vi vender tilbage til præcis samme sted ved Liselund i området omkring broerne, 
spredes vi, da bølgerne er høje. Vi to sidste roere ligger med 10 meters afstand, de andre 
langt fra os. Jeg er bagerst. Pludselig ser jeg en hval rejse sig op af vandet, 2 meter måske 
mindre fra min makker. Den er lille, grå/brun og omkring 6-8 meter. Billedet af den er stadig 
indprentet på nethinden og jeg fik associationer til en salamander ved forårstide (sort-orange 
aftegninger).

Idet den bøjede ryggen, åbnedes der nogle store lyserøde/orangerøde huller eller store 
sår. Farven mindede mest om atlanterhavslaks. Hullerne var over hele ryggen. Jeg så ingen 
finne. Måske var det fordi det gik så stærkt og fordi min makker blev suget med ned på siden 
og måtte kæmpe for at komme op igen. Hun kom op med vand indenbords, og med fatningen i 
behold, men vi var så bange og egentlig kan vi ikke huske ret meget af hvordan vi kom hjem 
over fjorden. Hvalerne så vi ikke mere, men min nabo så den ene ligge og banke med halen i 
vandet et par dage efter, næsten som en leg og flot så det ud.

     Når man imidlertid har læst ’Moby Dick’ og ’Jonas i hvalfiskens bug’, så skal der ikke 
meget fantasi til at forestille sig hvorledes mødet kunne have udviklet sig.
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     Efterfølgende spekulerede jeg på hvorfor hvalerne kom så tæt på. Om de legede med os, 
eller bare ikke kunne orientere sig, fordi vi var så små i forhold til andre både på fjorden? Så 
vidt vides er vi de eneste der har haft nærkontakt. Normalt møder vi marsvin på længere ture 
og her er det ikke usædvanligt at de kommer tæt på og følger et stykke vej. Det må være 
nysgerrighed og selskabelighed.

     Personligt er oplevelsen så enestående og jeg er glad for at jeg ikke var alene på fjorden, 
så havde ingen troet mig. En lille niece satte sig om mandagen i fortællestolen i en skole 
nordpå og skulle naturligvis berette om sin mosters farefulde færd. Ja, ja lille Marie, svarede 
lærerinden efter fortællingen, ”Din moster har vist en livlig fantasi”

Livlig eller ej… det er ganske vist….

Torsdag d. 2. okt. 2003, kl. 07.45
Hval set ud for Risskov i Århus Bugt

Søndag d. 28. sep. 2003, kl.. 15.55 og 17.00
Finhvalen set ud for Erritsø Strand, begge gange sydgående

Søndag d. 28. sep. 2003, kl. 13.00, 14.00 og 14.15
Hval set under den nye Lillebæltsbro. Hvalen opholdt sig i området vest for bropillen på Fynssiden.

Søndag d. 28. sep. 2003, kl. 12.30
Finhvalen set 3 gange i Snævringen mellem højspændingsledningerne og den gamle Lillebæltsbro. 
Sidste gang var mellem de midterste bropiller.

Lørdag d. 27. sep. 2003, kl. 18.50 - 19.00
Finhvalen set cirkle ud for Hagenør

Lørdag d. 27. sep. 2003, kl. 18.15,
Finhvalen set ud for Børup Sande

Lørdag d. 27. sep. 2003, kl. 18.10,
Finhvalen set mellem Børup Sande og Flessingen

Fredag d. 26. sep., kl. 13.05
Hval set ud for Børup Sande, Snævringen

Torsdag d. 25. sep., kl. 15.38
Finhval passerede Gl. Lillebæltsbro kl. 15.38 for nordgående

Onsdag d. 24. sep., kl. 19.55
Hval set østgående under højspændingsledningerne mellem Sønderskov og Galsklint.

Onsdag d. 24. sep., kl. 14.45 – 17.00
Finhval observeret i farvandet mellem Børup Sande, højspændingsledningerne, Fænø Kalv, Løver 
Odde og Skærbækværket. Samme ”fartsområde”, som under hvalens/hvalernes tidligere besøg i 
Snævringen. Hvalen blev på et tidspunkt observeret ”hvile” i overfladen i ca. 30 sekunder ud for 
havbruget ved Skærbæk Havn – en adfærdstype, vi ikke har fået indberetninger om tidligere. 
Observatøren kunne ikke fastslå, om hvalen havde et ar på ryggen.

H-bådsejleren, der indgav observationen fra tirsdag d. 23. sep. kl. 18.20, har meddelt, at han er rimelig 
sikker på, at hvalen ikke havde ar på ryggen. Muligheden for, at der er to hvaler i farvandet foreligger 
således. Hval nr. 2 kan være den hval, der blev observeret senest i Eckenförder Bucht tirsdag. d. 16. 
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sep., og som tilsyneladende ikke er observeret siden.

Tirsdag d. 23. sep. 2003, kl. 18.45
Vi var to både ude at sejle i området mellem Skærbæk, Fænø Kalv og Løverodde. Vi iagttog en finhval 
næsten ovre ved Løverodde ca. kl. 18:45 og igen ca. et kvarter senere lidt længere nede mod Fænø 
Kalv. Den ene båd var måske kun omkring 10 m fra hvalen. De var dog ikke opmærksomme på, om 
den havde ar på ryggen. På grund af vind og strøm var vandet ret uroligt. Vi kunne derfor ikke høre 
blæset, og der var et par tilfælde hvor vi muligvis så blæs, men vi er ikke sikre.
PS. En nabo fortalte i øvrigt, at hun havde set en hval i samme område ved 16:30-tiden

Tirsdag d. 23. sep. 2003, kl. 18.20
Tirs. d 23/9 2003 kl 18.20 så vi under skolesejlads med H-båd en enkel finhval i Lillebælt mellem 
Skærbæk og Løverodde den kom op ca. 6-8 m ved siden af båden og havde kurs mod Kolding vi måtte 
ændre kurs for ikke at ramme den, vi fik et fantastisk syn og kunne se hele dyret i silhuet.

Tirsdag d. 23. sep. 2003
Har netop modtaget melding fra en tysk ornitolog om, at finhvalen er set mandag d. 22. sep. mellem 
kl. 14.45 og 18.10 i farvandet mellem Skærbæk Havn og Fænø Kalv. Der blev set blåst 11 gange, 
mens ryggen af hvalen blev set 5 gange.

Tirsdag d. 23. sep. 2003, eftermiddag  
Intet nyt fra hvalfronten. "Fokus på Hvaler” har ikke fået meldinger om observation af finhvalerne siden 
søndag eftermiddag. Om dette skyldes det dårlige vejr, eller om hvalerne har forladt vore farvande er 
uvist. Mens vi venter, kan man læse om finhvaler i danske farvande ved at klikke på:

Ofte stillede spørgsmål om finhvaler i de indre danske farvande og Østersøen

Søndag d. 21. sep. 2003, kl. 16.30
Blåst set ved Skærkækværket, Kolding Fjord.

Lørdag d. 20. sep. 2003, kl. 07.50
Finhvalen observeret ud for Børup Sande, Kolding Fjord.

Fredag d. 19. sep. 2003
”Fokus på Hvaler” har i dag modtaget melding fra Tyskland om, at en større hval er set tirsdag d. 16. 

sep. 2003, kl. 17.30 i Eckenförder Bucht.

Torsdag d. 18. sep. 2003, kl. 19.10

Hval observeret ud for Skærbækværket, Kolding Fjord.

Torsdag d. 18. sep. 2003, kl. 14.45
Der er igen observeret en stor hval ud for Børup Sande ved Skærbæk. 

Torsdag d. 18. sep. 2003
"Fokus på Hvaler" har i dag modtaget en melding om, at en større hval blev observeret i Årøsund, 
onsdag d. 17. sep. 2003, kl. 10.00. Der blev set blåst 3 gange og ryg 2 gange. Hvalen var for 
nordgående.

Torsdag d. 18. sep. 2003
Den seneste finhval-observation, der er tilgået ”Fokus på Hvaler”, er fra mandag d. 15. sep. 2003 kl. 
19.10. Er der nogle, der har set den senere, vil vi meget gerne høre derom. Vi har heller ingen nye 
observationer på finhvalen i Kieler Bucht.

Imens vi venter på, hvor hvalen dukker op næste gang, kan man prøve at lytte til en finhval på 
http://newport.pmel.noaa.gov/whales/whale-calls.html
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Tirsdag d. 16. sep. 2003
En ca. 3 m lang bardehval, der blev fundet ved Weissenhäuder Strand 15 km. vest for Heiligen Hafen 
den 13. august 2003, er nu bestemt til at være fosteret af en finhval. Bardernes ringe udviklingsgrad, de 
meget lange bugfurer (der når navlen) samt de manglende hvide luffestriber kan udelukke, at det er en 
vågehval.
     Fødselslængden hos finhvalen ligger på omkring 6 m. hvilket betyder, at fosteret har været ca. 
halvvejs i den ca. 11 måneder lange drægtighed. Finhvaler har ikke noget fast fødselstidspunkt, idet 
nyfødte finhvaler er fundet hele året rundt både i tropiske, subtropiske og i tempererede havområder.

Sandsynligheden taler således for, at ”vores” finhval har aborteret under sit ophold ved den tyske 
Østersøkyst.

Foto: Susanne Prahl (copyright)

Mandag d. 15. sep. 2003
Finhval set ud for Hostrup Skov kl. 17.50 og ved Enstedværkets oliepier kl. 18.45. Seneste obs. kl. 
19.10.

Søndag d. 14. sep. 2003
Finhvalen er i dag set flere gange i Aabenraa Fjord. Dels i Åbæk Bugt og dels ud for Enstedværket.

"Fokus på Hvaler" har modtaget vedlagte film, som tydeligt viser de blanke "pletter" på 
havoverfladen, hvor hvalen laver et "opslag" med halen. Hent videoen (1,57 Mb) i Windows Media ved 
at klikke her. (Copyright Jan Vesterlund). Se også billeder og video på www.jorsal.dk/hval.
     Vandet i fjorden har været meget klart, så en observatør kunne berette, at han så hvalen passere 
båden et par meter nede i vandet. Samme observatør kunne ligeledes meddele, at hvalen havde et ar 
på ryggen - altså at det drejer sig om den "gamle" hval fra Horsens Fjord.
     Ud fra uddykningernes karakter og hyppighed mener nogle observatører, at der er to hvaler i fjorden, 
men vi har ikke hørt om, at man skulle have set to rygge ude af vandet på samme tid.

Kl. 12.15 indløb der melding fra Tyskland om, at en hval netop var blevet set ved Holtenau i Kieler 

Bucht. Vi må formode, at det drejer sig om den hval, der fredag d. 12. sep. blev set ved fyrtårnet nord 
for Kieler Bucht, og evt. den samme hval som torsdag d. 11. sep. blev set ved Christian X's Bro i 
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Sønderborg.

Vi beder observatører være særligt opmærksomme på, om der befinder sig flere end én hval i 
Aabenraa Fjord. I så fald er der mindst tre hvaler i vore farvande for tiden.

Lørdag d. 13. sep. 2003, aften
Flere observationer af hvalen ud for Enstedværket

Lørdag d. 13. sep. 2003, kl. 15.00
Hval ved Enstedværket

Lørdag d. 13. sep. 2003, kl. 12.00
Hvalen midt i fjorden - mellem Skarrev og Feldsted Skov.

Lørdag d. 13. sep. 2003, kl. 09.00
Hval set i Åbæk Bugt, Aabenraa Fjord, for indadgående.

Fredag d. 12. sep. 2003, kl. 20.00
Seneste obs. ud for Enstedværket. Observatørerne har sendt disse fotos:

Foto: Jan Vesterlund (copyright)
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Foto: Jens Mikkelsen (copyright)

Foto: Jens Mikkelsen (copyright)

Fredag d. 12. sep. 2003, kl. 16.50 og 17.10
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Hval set ud for Enstedværket. Begge gange var der 3 x blåst med ca. ½ minuts mellemrum.

Fredag d. 12. sep. 2003, eftermiddag
Hval set tæt på fyrtårnet ved indsejlingen til Kiel Fjord 

Fredag d. 12. sep. 2003, kl. 13.14

Hval set 7 sømil Nordøst af Kiel Fyr. Sidst set med kurs ret vest.

Fredag d. 12. sep. 2003, kl. 11.20
Èn eller flere hvaler set NØ for Als Fjord på positionen 55 04,11 N / 09 35,7 Ø

Fredag d. 12. sep. 2003, kl. 07.30
Hval set ud for Hostrup Skov for udadgående i fjorden.

Torsdag d. 11. september, 2003, kl. 20.00
Hvalen/hvalerne ud for Felsted Skov.

Torsdag d. 11. september, 2003, kl. 17.50
Hvalen/hvalerne ud for Hostrup Skov.

Torsdag d. 11.sep. 2003, formiddag
Hval set i Sønderborg Havn lige nord for Christian X's Bro
(Kilde: JydsteVestkysten, www.jv.dk)

Onsdag d. 10. september, 2003, kl. 17.00
Hvalen/hvalerne ud for Hostrup Skov.

Onsdag d. 10. september, 2003, kl. 07.30
Hvaler set ud for Hostrup Skov. observatøren mener at have set 3 rygge på samme tid. Meddeleren, 
der bor tæt på fjorden, havde hørt blåst ude fra vandet hele natten.

En observatør så lørdag d. 6. sep. mellem kl. 15 og 16 fire gange en hval springe ¾ ud af vandet og 
falde ned på siden. Adfærden kendes også fra andre hvalarter og menes at indgå i jagt på fiskestimer. 
Skulle der være sejlere eller strandgæster, som det er lykkes at tage billeder af fænomenet, vil vi meget 
gerne se disse.

En observatør har sendt os dette billede – taget søndag d. 7. sep. - ud for Hostrup Skov. Forstørrelsen 
viser en flænge skråt over ryggen fra forrest i højre side til bagest i venstre. Arret eller flængen ligner 
det ar, man kan se på billedet af hvalen i Kiel, så sandsynligvis drejer det sig om det samme individ. 
Hvalen pådrog sig flængen i forbindelse med en kollision med en lystbåd i Horsens Fjord d. 16. juli (se 
længere nede på siden).
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Foto: Lars Søllingvraa (Copyright) 

Foto: Lars Søllingvraa (Copyright) 

Tirsdag d. 9. september, 2003
"Fokus på Hvaler" har i løbet af dagen modtaget mange meldinger om hvalobservation gjort i 
weekenden i Aabenraa Fjord. Det vil derfor ikke være muligt at lægge alle disse informationer ud på 
denne side.

Ud fra de mange observationer, kan det nu fastslås, at der er mindst 2 hvaler i farvandet, men om den 
ene af hvalerne skulle være den, der kolliderede med en lystbåd i Horsens Fjord, er endnu uvist. Ingen 
af meddelerne har observeret, at der skulle være et ar på ryggen af en af hvalerne.

En observatør har bemærket, at der er stor forskel i størrelsen på de to hvaler. Dette kan give anledning 
til undren, da videofilmen optaget fra fly af finhvalerne i Århus Bugt viser, at hvalerne er næsten af 
samme størrelse.
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En meddeler har hørt blåst lørdag. d. 6. sep. ved midnat ud for Skarrev, hvilket stemmer overens med 
1997-finhvalens adfærd. Denne hval blev - udover observation ved Enstedværket - også ofte observeret 
i Åbæk Bugt på fjordens nordside.

Fra weekenden er der ligeledes meddelelse om observation af hval i Als Fjord ud for Blåhøj og i Als 
Sund mellem Sottrup Skov og Sandbjerg Slot

Tirsdag d. 9. september, kl. 12.25
Observation af hval/hvaler ud for Hostrupskov. Der er observeret blåst med kun 10 sekunders 
mellemrum, og det kunne tyde på to hvaler.

Mandag d. 8. september, kl. 19.00-20.00

En hval blev set gentagne gange ved Enstedværket og Hostrupskov.

Mandag d. 8. september, kl. 12.00

Hval set i Åbenrå Fjord ud for Hostrupskov.

Søndag d. 7. september, kl. 19.40
Hval - muligvis to - set i Åbenrå Fjord ud for Felsted Skov. Hvalen/hvalerne svømmede indad i fjorden.

Søndag d. 7. september, kl. 13.00
Hval set ved Enstedværket i Åbenrå Fjord.

Lørdag d. 6. september, kl. 15.30
Hval set ved Enstedværket i Åbenrå Fjord. 

Fredag d. 5. september, kl. 15.15
Hval set mellem Hostrupskov og Enstedværket i Åbenrå Fjord. På et tidspunkt var der kun ½ minut 
mellem to observationer, hvilket kan give formodning om, at der er to hvaler i farvandet.

Torsdag d. 4. september, kl. 20.30
Hval set ud for Hostrupskov i Åbenrå Fjord, ca. 100 meter fra kysten.

Torsdag d. 4. september, kl. 12.50
Hval observeret ca. 2,5 sømil nord for Brandsø i Lillebælt. Distancen fra Aabenraa Fjord til positionen 
nord for Brandsø er ca. 30 sømil, så det er derfor usandsynligt, at det drejer sig om den samme hval, 
som blev observeret ud for Hostrup Skov kl. 11.00. 

Torsdag d. 4. september, kl. 11.00
Hval set ud for Hostrupskov i Åbenrå Fjord.

Torsdag d. 4. september, kl. 08.50
Hval set ud for Enstedværket i Åbenrå Fjord.

Onsdag d. 3. september, kl. 11.00

Hval (muligvis flere) set ud for Enstedværket i Åbenrå Fjord. Størrelse og adfærd tyder på, at det drejer 
sig om finhval(er).

Fredag d. 29. august, kl. 18.40 og 19.05
Observation af finhval ud for Følle Strand.

Fredag d. 29. august, kl. 09.30
En hval ses ved Skæring Strand.

Fredag d. 29. august, kl. 06.20
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Observation af en hval ud for Marselisborg lystbådehavn.

Torsdag d. 28. august, kl. 10.15
Det lykkedes en fotograf fra TV2 Østjylland at filme to finhvaler ud for Egå torsdag formiddag. Hvalerne 
blev filmet fra luften, så der er ingen tvivl om, at der er to. Vi arbejder på at be- eller afkræfte, om den 
ene af hvalerne har et ar på ryggen. Hvis det ikke er tilfældet, må der være tre hvaler i de danske 
farvande. Vi opfordrer observatører til at være ekstra opmærksom på dette, men alle observationer 
modtages selvfølgelig meget gerne. 

Onsdag d. 27. august, kl. 07.15 og 09.15
Hval observeret ud for badeanstalten ved Risskov. Senest set nordgående.

Tirsdag d. 26. august, 17.55
Hval observeret ud for Følle Strand

Mandag d. 25. august, 2003, kl. 08.15 og 17.30
Hval observeret ud for Følle Strand

Søndag d. 24. august, kl. 19.00
To hvaler set i Kalø Vig. Hvalerne blev set på én gang med 50 til 100 meters afstand.

Lørdag d. 23. august, eftermiddag

Hval observeret i Århus Bugt.
(Kilde: TV-2, Århus)

Finhval-situationen
Finhval-situationen i vore farvande siden observationerne ved Heiligenhafen d. 3. august 2003 kan give 
anledning til nogen undren.

Side 11 af 22xFinhvalerne2003

http://hvaler.dk/xfinhvalerne2003.htm 22 02-03-2013



Seneste pålidelige obs. fra Heiligenhafen er d. 3. august kl. 07.00, og senere samme dag kl. 14.30 har vi 
en observation fra Åbenrå Fjord. Hvis dette er den samme hval, skal den have tilbagelagt en strækning 
på 70 sømil på max. 7½ time, altså svømme med en gennemsnitsfart på 10 knob, hvilket ikke helt kan 
udelukkes som en mulighed.

Næste obs. indløber d. 6. august kl. 10.30 hvor en svensk lystsejler melder om en stor hval i Tragten ud 
for Trelde Næs. Fredag d. 8. august kl. 16.30 er muligvis den samme hval set ud for Skanseodde, og 
senere samme aften kl. 21.30 er den set ved Sanddal lidt syd for Fredericia Lystbådehavn.

Her begynder mystikken, for på samme tidspunkt, som hvalen observeres syd for Fredericia, bliver en 
anden hval observeret mellem Horne Land og Lyø – denne observeres eller høres fredag d. 8. august i 
perioden 18.00 – 23.45.

Lørdag d. 9. august kl. 07.30 observeres en hval tæt på den gamle Lillebæltsbro, og ½ time senere 
meddeler en observatør, at han ud for Børup Sande hører blåst 3 gange kort efter hinanden. Dette er 
første tegn på, at der befinder sig mere end én hval i farvandet. Senere samme dag lykkes det en 
fotograf at tage et billede af to hvaler på samme tid.

Der er gentagne meldinger om to hvaler i farvandet mellem Middelfart og Kolding Fjord helt hen til 
søndag d. 17. august, hvor hvalerne - eller én af hvalerne - svømmer nordpå, da der kl. 20.00 
observeres blåst ud for Strandhuse ved Juelsminde.

Man kan forestille sig, at ”Horne Land-hvalen” d. 8. august og ”Sanddal-hvalen” fra samme dag mødes 
ud for Børup Sande dagen efter d. 9. august om morgenen. Yderligere kan man formode, at ”Horne 
Land-hvalen” er den ”gamle” hval med arret på ryggen fra sammenstødet i Horsens Fjord, og at den 
hval, der observeres først i Tragten og senere ved Sanddal, er en nytilkommen hval.

A rt, størrelse og rejserute for den nytilkomne hval er ukendt, men de fleste meddelere rapporterer, at der 
er forskel i størrelse på de to dyr.

Efter hvalenes/ hvalernes forsvinden nordpå søndag d. 17. august om eftermiddagen er det uvist, om de 
stadig svømmer i nærheden af hinanden. Der er ikke indløbet meldinger fra Vejle Fjord eller fra Kalø 
Vig, der antyder, at der i observationen skulle indgå to eller flere hvaler.

Vi beder derfor observatører, der befinder sig på eller ved vandet om at være opmærksomme på, om 
der er flere hvaler tilstede, og om én af hvalerne har et ar på ryggen.

Torsdag d. 21. august, formiddag
Finhval observeret ud for Kaløvig Bådehavn, nordgående

Onsdag d. 20. august, formiddag
Finhval observeret ud for Ugelbølle Strand, Kalø Vig.

Mandag d. 18. august, kl. 20.00
Hval set 100 - 200 ud for kysten ved Tirsbæk i Vejle Fjord. Hvalen, der kredsede rundt i farvandet, blev 
observeret i ca. ½ time med ca. 10 uddyk af typen “blåst, rulning, rygfinne”. Sejlbåden, hvorfra 
observationen blev gjort, var indtil 50 meter fra hvalen, men på grund af modlys, kunne det ikke afgøres, 
om hvalen havde ar på ryggen.

A f 12 registrerede finhval-strandinger i Danmark er 3 foregået i Vejle Fjord (1888, 1905 og 1923).

Søndag d. 17. august, 2003, kl. 20.00.
Blåst set gentagne ud for Strandhuse ved Juelsminde.

Søndag d. 17. august, 2003, kl. 13.00.
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Finhval set mellem broerne.

Søndag d. 17. august, 2003,
2 hvaler set ud for Sønderskov

Søndag d. 17. august, 2003, kl. 8.05.                                                                                    Finhvalen 
ses 150 m. ud for Børup Sande med retning mod broerne.

Lørdag d. 16. august, 2003, kl. 21.15.

Hvalen stadig i farvandet mellem Børup Sande og Flessingen. Den observeres første gang kl. 14. 00 og 
igen om aftenen kl. 21.15, hvor den havde kurs mod Hagenør.

Fredag d. 15. august, 2003, kl. 11.00.
Siden kl. 08.00 er en finhval set i farvandet mellem Børup Sande og Flessingen

Melding om tidligere observation modtaget 14. august, 2003.
Fredag d. 8. august, 2003 blev en større hval observeret i farvandet mellem Horne Land og Lyø ud for 
Egsmarken. Observatøren meddeler, at han kl. 18.00 hørte et kraftigt blåst, og at han kl. 18.30 så en 
hval dykke ud to gange ca. 100 m fra land. I løbet af aftenen kunne man med mellemrum høre blåst ude 
fra vandet – sidste gang kl. 23.45. Observationen falder i tid sammen med hvalobservationen fra 
Snævringen (se længere nede på siden).

Onsdag d. 13. august, aften: Følgende mails modtaget:
Hej.. Jeg her i de sidste to timer (13. aug, kl. 18.30 - 20.30) observeret to finhvaler, der i alt har været 
oppe ca. 10 gange. En enkelt gang i hver sin retning tæt på hinanden med to sekunders mellemrum. De 
er vildt flotte.

Hej! Jeg har set blåst og rulning med rygfinne tre gange med kort interval ca. 200 m. ud for Børup Sand i 
dag onsdag d. 13-8 kl. 18.10. Ca. 8 min. efter det samme, ca. ½ sømil østligere, den havde retning mod 
Lillebæltsbroen.

Onsdag d. 13. august, kl. 14 - 17.00
Hval/hvaler set ud for Skærbæk Havn. To af uddykningerne var med 30 sekunders mellem rum og med 
så stor indbyrdes afstand, at det må give formodning om, at det har drejet sig om to dyr.

Tirsdag d. 12. august, kl. 16.00 - 16.30
Hval set ud for Sanddal syd for Fredericia. Hvalen, der viste sig med "først blåst, derefter lang rulning 
afsluttende med lille rygfinne", ankom fra syd med kurs mod Fredericia Lystbådehavn, men blev sidst 
set sydgående mod den nye Lillebæltsbro - meget tæt på land.

En observatør skriver følgende:
"Det er helt uden tvivl, at vi så 2 hvaler på samme tid. Første gang kom der en op, og jeg fik kaldt på 
min kollega, og vi kiggede intens ud over området sammen med alle børnene, og kort derefter kom der 
2 finner op på samme tid, parallelt, men lidt forskudt og alle udbrød ” der er jo to”.  Da jeg har sejlet 
siden, jeg var barn og ofte har set marsvin på havet, både en og flere i grupper, er jeg fuldstændig klar 
over at de godt kan komme op med kort mellemrum og nå langt i et dyk, men denne gang er det 100 % 
sikkert at der var 2, og de var forholdsvis tæt på land ( i forlængelse af ørreddammenes sydside ud for 
 Skærbæk strand ). Men det var kun den ene gang, vi så begge oppe, selvom vi så og hørte dem 
enkeltvis MA NGE gange. Så en ting er sikkert. I skal ikke tvivle på om der er to, for det er der!!! Men 
størrelsen tør jeg ikke gætte på, Men i sammenligning med marsvin, tog de meget længere tid om at 
glide gennem vandet,,,og gjorde det på akkurat samme tid. Det har virkelig været en stor oplevelse og 
den egentlige krabbetur blev straks ændret til en ”kigge på hvaler tur ”.

"Fokus på Hvaler" takker for den meget detaljerede beskrivelse af observationen.

Side 13 af 22xFinhvalerne2003

http://hvaler.dk/xfinhvalerne2003.htm 22 02-03-2013



Hvor mange hvaler er der i Lillebælt ud for Skærbæk Havn?
Undertegnede befandt sig mandag d. 11. august, 2003 i tidsrummet 17.30 - 21.00 i en sejlbåd i 
farvandet ud for Skærbæk Havn. I dette tidsrum kunne vi observere hvalblåst ca. 30 gange - eller ca. 
hvert 5 - 6. minut.

Turen havde to hovedformål:

1. A t afgøre om hvalen (én af hvalerne) er den samme, som den, der har været observeret i vore 
farvande siden første obs. i Øresund ultimo juni. Hvalen vil kunne kendes på det sår, den pådrog sig i 
Horsens Fjord efter sammenstød med et skib (se længere nede på siden).

2. A t afgøre om der er én eller flere hvaler i farvandet.

A d. 1. Hvalen / én af hvalerne er tilsyneladende den finhval, der havde en kollision i Horsens Fjord. Ved 
én af observationerne i medlys, hvor hvalen lavede en stor rulning med afsluttende rygfinne, kunne man 
se et mærke på ryggen midt mellem blæsehul og rygfinne svarende til mærket på billedet fra havnen i 
Kiel.

A d. 2. På trods af 3½ times intens observation foretaget af bådens 3-mands besætning kan vi ikke med 
sikkerhed ud fra vore observationer afgøre, om der er én eller flere hvaler i farvandet.

For flere hvaler taler:

Uddykningerne var forskellige. Ved den ene type uddyk kom blot en mindre hvalryg til syne over vandet, 
og disse uddyk blev ikke afsluttet med visning af rygfinne. Den anden type uddyk bestod at blåst, 
efterfulgt af en høj langsom rulning afsluttet med visning af rygfinne. Èn af vore observationer bestod af 
3 uddyk indenfor 1 minut, og af disse uddyk var første og sidste af den lave type uden rygfinne, medens 
det midterste uddyk var af typen "blåst, høj langsom rulning efterfulgt af rygfinne". Dette kan tolkes, som 
der er én stor og to mindre hvaler til stede, hvilket også er meddelt af flere observatører. 

I øvrigt har enkelte observatører meddelt, at de "så to hvaler på same tid", hvilket bør stå til troende, og 
endelig har vi en indberetning fra Fænø-færgen om observation af to hvaler i Fænø Sund d. 21. juli, 
2003.

For kun én hval taler:

Hvis der var flere hvaler tilstede, kunne man forvente at de fulgtes ad, og derfor svømmede delvist 
synkront - svarende til, når vi ser marsvin i flok. Hos marsvin ser man ofte to eller flere dyr uddykke på 
samme tid. Under vores 3½ times observationsperiode så vi ikke på noget tidspunkt to rygge eller blåst 
på eksakt samme tid.

Finhvaler er kendte for at lave uddykningssekvenser med 2 - 5 uddyk indenfor kort tid efterfulgt af en 
længere undervandsperiode. De tre uddyk vi observerede inden for ét minut, kan derfor godt være 
samme hval. 

Årsagerne til de to forskellige uddykningsmåder kan være flere. De uddyk vi observerede d. 14. juli i 
samme farvand var alle af "blåst, høj langsom rulning efterfulgt af rygfinne" typen. A dfærden med 
mindre "markerede" uddykninger under dette besøg af finhvalen kan måske skyldes en begyndende 
svækkelse, men dette er rent gætteri.

Endvidere kan man overveje, om hvalens synlige dykkeadfærd kan være forskellig i det lave vand i 
Kolding Yderfjord og i det dybere vand ud for Børup Skov eller Sanddal.

Kommentarer til ovenstående modtages gerne.

Vi beder observatører af hvalen, om at maile eller ringe til os og beskrive episoden, især hvis de…
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…har set to rygge ude af vandet på en gang

…har set to blåst på en gang

…har set to blåst eller rygge med så stor indbyrdes afstand indenfor så kort et tidsrum, at det kan 
udelukkes at være samme dyr (Her skal man være opmærksom på, at finhvaler kan præstere en topfart 
på 20 knob).

 Et foto af to rygge eller blåst ville selvfølgelig være det endelige bevis

Thyge Jensen
Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet
Tarphagevej 2
6710 Esbjerg V
(Bestyrer af denne hjemmeside)

Der er i det seneste døgn indrapporteret mange observationer af finhval(en/erne) i Snævringen til 
”Fokus på Hvaler”. Indberetningerne giver mulighed for at tegne et meget detaljeret billede af hval
(ens/ernes) færden. Den seneste observation er:

Mandag d. 11. august, kl. 21.00
Efter at have været  observeret nogle timer ud for Skærbæk Havn er hvalen/hvalerne sidst set svømme 
i retning mod den gamle Lillebæltsbro

Mandag d. 11. august, kl. 10.20
Tysk fritidssejler har observeret en stor hval ud for Galsklint på 55*31’2N/009*41’5E – lige under 
højspændingsledningerne.

Søndag d. 10. august, kl. 15.00 - 18.00
To hvaler observeret i farvandet mellem Skærbæk og Fænø Kalv. Hvalerne blev fra Børup Sande 
observeret kommende nordfra kl. ca. 15.00, hvor de svømmede ind i Kolding Yderfjord. Hvalerne blev 
senest observeret i farvandet omkring Fænø Kalv kl. ca. 18.00.

Søndag d. 10. august, kl. 11.00 - 15.00
Observation af én hval i farvandet ud for Sønderskov. Hvalen, der er anslået til en længde på 10-12 
meter, blev senest observeret nordgående.

Søndag d. 10. august, 2003, kl. 08.00
Mindst én af finhvalerne befinder sig endnu i Snævringen. Den blev observeret kl. 08.00 ca. 200 meter 
ud for Børup Sande for nordgående.

Vi opfordrer til, at man under sejlads i farvandet tager hensyn til hvalerne og undlader at "jage" dem. 
Desuden viser beretningen fra Horsens Fjord d. 16. juli (se længere nede på siden) at fare for kollision 
er til stede.

Lørdag d. 9. august, kl. 20.00
Hvalen/hvalerne set igen i farvandet mellem Børup Sande og Løver Odde

Lørdag d. 9. august, kl. 16.10
Der er mindst to hvaler i Snævringen. En sejler har kl. 16.10 observeret to hvaler samtidigt i Snævringen 
tæt ved Fænø Kalv. Længden på hvalerne blev anslået til at være 8 - 10 meter. Beskrivelsen af 
hvalerne "først blåst, derefter ryggen i en rullende bevægelse, afsluttende med en lille rygfinne" peger 
på, at det drejer sig om finhvaler.
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Lørdag d. 9.august, kl. 10.30
Lørdag d. 9 august kl. ca. 08.00 blev en større hval, der efter observatørens beskrivelse passer på en 
finhval, set ud for Børup Sande ved Skærbæk. Hvalen blev sidst set af observatøren kl. 10.30 i 
farvandet mellem Fænø Kalv og Gl. Ålbo. Hvalen svømmede mod syd.

Fredag d. 8. august, kl. 21.30 (finhvalen?)
Større hval set i Snævringen mellem Fredericia Lystbådehavn og Strib Fyr. Hvalen havde kurs mod syd.

Hvor er finhvalen nu?
Meldingen om observation af finhvalen søndag d. 3. august kl. 18.00 ud for Heiligenhafen, Femarn Bælt 
viser sig at være usikker, og kan ikke bekræftes af ”Wasserschutzpolizei” i Heiligenhafen. Deres 
seneste kendskab til hvalen er via nogle telefonopkald fra lystsejlere omkring kl. 07.00 om morgenen. 
Hvis den hval, der blev observeret i Åbenrå Fjord søndag d. 3. august kl. ca. 14.30, er finhvalen, skal 
den have tilbagelagt en strækning på 70 sømil på ca. 7½ time – en gennemsnitsfart på ca. 10 knob. 
Finhvalen er en af verdens hurtigste hvaler og kan komme op på hastigheder af nær 20 knob. Om den 
kan holde en gennemsnitsfart af 10 knob i 7 timer er derimod uvist.

Onsdag d. 6. august, 2003, kl. 10.30 (finhvalen?)
Større hval (anslået længde: 8 – 10 meter) set i Tragten ud for Trelde Næs på positionen 55*36’ N / 
9*54’ E. Hvalen svømmede i NØ-lig retning.

Søndag d. 3. august kl. 14.30 (finhvalen?)
Større hval set i Åbæk Bugt, Åbenrå Fjord. For tiden prøver vi at checke pålideligheden af 
observationen af finhvalen ved Heiligenhafen,Femarnsund samme dag. Muligheden for, at der er flere 
hvaler i vore farvande for tiden foreligger selvfølgelig.

Søndag d. 3. august, kl. 18.00
Set ud for Heiligenhafen, Fehmarnsund (observationen kan ikke bekræftes)
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Fredag d. 1. august, kl. 19.04
Set nær Fehmarnsund

Onsdag d. 30. juli kl. 22.00
Sidste observation af finhvalen i Kiel Fjord er onsdag d. 30. juli kl. 22.00. En observatør mener herefter 
at have set hvalen torsdag morgen i Hohwachter Bugt.

Tirsdag d. 29. juli
Finhvalen befinder sig stadig i Kiel Fjord. Observatører beretter om store mængder af fisk i området, så 
der skulle være nok føde til hvalen et par dage endnu.
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Foto: Thomas Eisenkrätzer (Copyright)

Mandag d. 28. juli, kl. 07.00
Efter små to dage uden observationer er finhvalen nu set i Kiel Fjord. Mandag d. 28. juli kl. 7.00 blev 
hvalen observeret første gang, men den er set flere gange i løbet af dagen. Den er blevet genkendt på 
såret, som den pådrog sig i Horsens Fjord.

Lørdag d. 26. juli
Flere sejlere har set finhvalen omkring lystbådehavnen i A arhus, første gang kl. 14.30.

Fredag d. 25. juli kl. 21.15
Finhvalen observeret ca. 3 sømil for A arhus Havn af færgen "Maren Mols"

Torsdag d. 24. juli
Hvalen igen observeret i Kalø Vig. Flere har set hvalen i området ud for Studstrup. En af 
observatørerne kunne følge hvalen i flere timer fra sin kutter.

Onsdag d. 23. juli kl. 21.10
Finhvalen observeret SØ for Snaptun for indgående.

Onsdag d. 23. juli kl. 17.30 – 18.30

Finhvalen observeret NØ for Møllegrund ved Endelave

Tirsdag d. 22. juli

Finhvalen observeres først to gange inde i Horsens Fjord. Den ses nordvest for Borresknob og i 
sejlrenden mellem Husodde og Lystbådehavnen. Observatøren fra Husodde oplyser, at hvalen 
svømmede ind under kølen og puffede til båden, hvorefter den fortsatte mod øst. Klokken 18.30 bliver 
den observeret meget tæt på færgelejet på Hjarnø, hvor den svømmer ud af fjorden. Kl. 18.40 bliver 
hvalen observeret ved havbruget i A svig. Hvalen er nu ude af Horsens Fjord.

Mandag d. 21. juli
Observeret svømmende fra farvandet ud for Stensballe Skov indtil syd for Vorsø, hvor den forsvandt kl. 
13.20. Hvalen blev igen set ved 19.40-tiden stadig omkring Vorsø, men med retning mod Horsens.
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Søndag d. 20. juli kl. 18.30
Set ved Sondrup Strand med kurs mod vest. 

Søndag d. 20. juli kl. 16.00
Set ved Sondrup Strand.

Søndag d. 20. juli kl. 7.00
Set ved Horsens lystbådehavn.

Lørdag d. 19. juli kl. 18.00
Observeret ud for Sondrup Strand, Horsens Fjord.

Fredag d. 18. juli kl. 21.00
Set og fotograferet fra luften i farvandet mellem Vorsø og A lrø

Fredag d. 18. juli kl. 07.00 - 08.30
Hvalen stadig i Horsens Fjord. Observeret i farvandet mellem Søvind, A lrø og Vorsø.

Torsdag d. 17. juli kl. 21.00
Horsens Fjord, mellem Borreknob og A lrø, med kurs SØ. Vi håber, at finhvalen nu er på vej ud af 
fjorden og opfordrer til, at man ved evt. observation holder god afstand til dyret.

Torsdag d. 17. juli indtil kl. ca. 19.00
To observatører har torsdag eftermiddag d. 17. juli indtil kl. ca. 19.00 observeret finhvalen i det ca. 1 km 
brede farvand mellem A lrø og Sondrup Strand i Horsens Fjord. Begge meddelere beretter, at hvalen 
har et sår på ryggen - sandsynlig en følge af dens påsejling af lystsejleren ud for Borreknob onsdag 
middag.Det er lykkedes begge observatører at tage billeder af hvalen.

Foto: Søren Kristensen og Katrine Ipsen, Horsens (Copyright)
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Foto: Søren Kristensen og Katrine Ipsen, Horsens (Copyright)

Onsdag d.16. juli kl. ca. 11.30
En lystsejler fra Horsens bliver ”påsejlet” i sin LM27-sejlbåd af en større hval ved Sælgrund i Horsens 
Fjord. Vi formoder, at det drejer sig om den finhval, der senest blev set for nordgående ud for Vejle 
Fjord d. 15. juli om aftenen.

Tirsdag d. 15. juli, aften
Ud for Vejle Fjord

Tirsdag d. 15. juli, kl.14:15
Tragten mellem Røjle Klint og Trelde Næs

Tirsdag d. 15. juli, kl.11:30
Ud for Skanseodde, Fredericia

Tirsdag d. 15. juli, kl. 09:15
Ved gl. Lillebæltsbro

Tirsdag d. 15. juli, kl. 06:30
Nord for Fænø Kalv

Mandag d. 14. juli, kl. 16.35

Det lykkedes endelig at tage et rimelig foto af den hval, der siden 26. juni er observeret i vore farvande. 
Billedet er taget ud for Børup Skov midt mellem den gamle Lillebæltsbro og Kolding Fjord. Sammen 
med en "tæt-på" observation, gjort fra miljøkutter "A nton", kan det derfor fastslås, at det drejer sig om en 
finhval - den største hvalart næst efter blåhvalen.
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Foto: Thyge Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Mandag d. 14. juli

Mandag d. 14. juli er hvalen igen dukket op. Nu befinder den sig ud for Børup Sande ved Skærbæk 
(Kolding Fjord). Den første melding om hvalen kom ved 14-tiden. En medarbejder fra Fiskerimuseet 
kørte derover og har set den omkring kl. 16.00. 

12. juli kl. ca. 21.30
Ved Holnis, Flensborg Fjord

12. juli kl. 16.00
Ud for Kollund

11. juli kl. ca. 19.50
Ud for Kollund Mole.

Mark Bonde, Kollund skriver:
"Hvalen blev første gang set komme op ved 19.30 tiden og sidst kl. 19.50 ca. 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. Hvalen blev set både tæt ved Kollund Mole, men også 
midt ude på fjorden en overgang, og senere hen nærmere ved molen igen".

Torsdag d. 10. juli, Kl. ca. 10.15
Seneste melding, der er tilgået Fokus på Hvaler om den formodede finhval fra Flensborg Fjord, er en 
observation fra 10. juli kl. ca. 10.15 ud for Kollund Mole. Hvalen havde kurs mod Okseøerne.

Tirsdag d. 8. juli, kl. 07.00
Den formodede finhval er set ca. 50 meter ud for molehovedet ved Kollund.

Mandag d. 7. juli
Den hval, der d. 6. juli blev observeret i Flensborg Inderfjord har i dag d. 7. juli opholdt sig i farvandet 
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mellem Holnis og Egernsund. 

Søndag d. 6. juli
Vi har modtaget en melding fra vore tyske kolleger på "Forschungs- und Teknologiezentrum" i Büsum 
om, at en større hval på ca. 10 meter er set i Flensborg Fjord ud for Kollund.

Onsdag d. 2. juli
En stor hval blev onsdag d. 02.07. set i Århus Bugt. Første gang var om formiddagen, herefter fra en af 
Molsfærgerne om eftermiddagen. På dette tidspunkt lå hvalen lige øst for den yderste del af 
havnemolen. Endelig har vi en melding fra ca. 21-tiden, hvor hvalen blev set ud for Risskov på omkring 
80 meters afstand. Den er anslået til at være fra 5-7 m lang og op til ca. 11 m. Da hvalen fra Øresund 
ikke er set siden mandag, kan det muligvis være den, der er svømmet til Århus.

Mandag d. 30. juni
I flere dage har en 10-12 m lang finhval opholdt sig i Øresund. Der er observationer fra torsdag d. 26.06 
og til mandag d. 30.06. Hvalen, der er et ungt dyr, blev sidst set mandag kl. 20.30 nord for Dragør. 

Hvalen har været en stor oplevelse for de mennesker, der har set den. En observatør beretter flg.:

" På vej hjem fra Kyrkbacken på Ven mod Vedbæk ca. 16.30 - dukkede hvalen op ca. 20 m fra vores 
sejlbåd. Jeg sad lige med front mod den - og så først en meget lang grå ryg bevæge sig over 
vandoverfladen - derefter svippede halen op og den dukkede ned igen. Jeg blev totalt lamslået og 
troede ikke det jeg så. Efter et øjeblik fik jeg gjort de andre på båden opmærksom på det jeg havde set. 
De nåede heldigvis også at se den flere gange - dog længere væk. Vi så den også sende en kæmpe 
vandstråle op i luften. Det var en utrolig fantastisk oplevelse, man ikke glemme"
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