Spekkhuggereldorado: Det finnes kun et fåtall steder i verden hvor ville spekkhuggere kan observeres i sine naturlige omgivelser.
Tysfjord i Nordland skal være det ypperste stedet for dette.

Jo visst har vi krysset fjorder før, men i selskap med hval har vi aldri vært.

Over fjorden etter
Det er tidlig formiddag da vi gjør oss klare til å
dra ut på fjorden for å speide etter spekkhuggere. Forventningene til hva vi skal være med på
er store.
Hver seinhøst trekker den norske vårgytende sildestammen innover i Vestfjorden helt inn i Tysfjord. Ingen andre steder i verden samles så store
mengder sild. Og med silda kommer spekkhuggerne. Den store sildestammen gjør området til et
gedigent matfat for hvalen. Det er hit de kommer
for å bunkre opp til magrere tider. Så mange
som mellom 600 og 700 spekkhuggere søker seg
mot området hvert år. Sjansene til å oppleve dem
på nært hold er dermed store.
Norsk-engelske Hugh Breivik er skipper på båten som skal ta oss ut på fjorden. Etter å ha jobbet som ingeniør i England i mange år, bestemte
han seg for å vende tilbake til barndomshjemmet
i Tysfjord og starte med spekkhuggerturisme. – Å
oppleve spekkhuggerne på nært hold i sine naturlige omgivelser er fantastisk. Nå er det dette
som er kontoret mitt, sier han fornøyd og ønsker
oss velkommen om bord i båten.
Med 140 hestekrefter suser vi utover fjorden i
den åpne båten. Vi er kledd i knalloransje overlevingsdrakter, slike som brukes i offshoreindustrien. De skal holde oss varme og flytende dersom vi skulle havne i sjøen. Det gjelder å holde
seg fast når bølgene får båten til å rulle. Like før
Tysfjord møter Vestfjorden sakker vi på farta.
Sola står lavt på himmelen. De taggete fjellene
omkranser oss. Sildebåtene er på plass, men
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kommer vi til å få se spekkhuggerne? Tysfjord
er Norges nest dypeste fjord og spekkhuggerne
kan gå helt ned til 300 meters dyp. Gjemmestedene er mange. Men de må opp for å trekke
luft, det er da vi må være parate.

– Hold utkikk i alle retninger. De kan dukke
opp hvor som helst, også under båten, roper
skipper Breivik med et lurt smil og gjør oss en
smule nervøse.
Vi speider mot nord og mot sør. Det kribler i
magen med tanke på at de store hvalene. På
hvor nære de kan komme. Hadde de villet,
kunne de veltet båten med en enkel manøver.
– Der borte er det noen, roper skipperen og peker. Vi får øye på noe som beveger seg lenger
ute på fjorden. – Wow, så tøft, utbryter sidekvinnen min. Adrenalinet øker, begeistringen
over synet av hvalene er stor. Vi kjører litt nærmere og ser de spisse finnene som tegner seg
skarpt mot horisonten. Det glinser idet hvalkroppene glir elegant og nærmest lydløst gjennom bølgene. De dukker under i noen sekunder
før de igjen bryter vannflaten, bukter seg opp
og ned noen ganger og går så ned i dypet igjen
for å fortsette etegildet. Når de først har dukket
under, er det umulig å si hvor de dukker opp
igjen. Vanligvis er de under i en ti minutters tid
og på den tiden kan de forflytte seg opp mot en
kilometer.
Når de er under havoverflaten, er det sildejakten som utspiller seg. Spekkhuggerne i de nor-

Speiding: Skal man få øye på hval, må man
speide i alle retninger. Fjorden er både stor og
dyp. De kan være hvor som helst og dukke opp
når som helst.

Majestetisk: Spekkhuggere blåser rene pusterørene sine og lager fontener midtfjords.

selig ut. Han har utvilsomt det skarpeste blikket. – De kommer svømmende mot oss, konstaterer han til alles tilfredshet. Og ganske riktig:
Spekkhuggerne bukter seg mot oss. Det skinner

d

– Det er noen bak oss, hoier skipperen plut-

Skrovkjosen

or

ske områdene har utviklet spesielle jaktteknikker der de samarbeider om jakten. Fem–seks
hvaler jobber i team for å tvinge silden sammen. En av hvalene går så inn og slår med halefinnen sånn at silda besvimer. Når silda er i
svime er det lett som en lek å spise den. Fascinerende nok spiser spekkhuggerne en og en
sild. De spiser fiskekjøttet og spytter ut beina.
Det må ta mye tid å fylle de store kroppene på
den måten. Men så er da også spisingen heldagsjobben deres.
Så hører vi det: Phooh, phooh... Det er lyden av
spekkhuggere som blåser sjøvann ut av pusterøret sitt. De digre dyrene er igjen oppe og
trekker pusten. Som en fontene står vannspruten opp i lufta. Sola skinner vakkert gjennom
det sprutende vannet. Vi teller fem stykker på
rekke og rad. De er et majestetisk syn ved siden
av sildebåten. Så går de ned i sjøen igjen. Mer
sild skal fortæres.
For oss safarifolk er det også tid for en matbit.
Vi får varm suppe fra termos. Dette må virkelig
kunne kalles lunsj ute i det fri. Vinden har tatt
seg litt opp så det gjelder å balansere suppekoppene. Når vi er ferdigspist, speider vi etter flere
hvaler. Vi er ikke mettet på hvalopplevelser
ennå.
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i svart hvalhud. Vi ser tydelig de karakteristiske
hvite flekkene på hodet og siden av kroppen. –
Se den lille som er i teten! Den virker skikkelig
ivrig der den fører an i familien, sier en av medpassasjerene begeistret.
Vi nyter synet av dem der de nærmest sklir
gjennom sjøen med spekkhuggerungen i front.
Spekkhuggerne parer seg om høsten og ungene
fødes ca. ett år senere, så den vi får oppleve er
nok helt fersk. Ungene måler om lag to meter
når de er nyfødte. Kameraene til meg og mine
safarivenner går nærmest varme. Den unike
opplevelsen skal dokumenteres grundig.
Etter tre–fire minutter forsvinner også disse under sjøoverflaten og blir usynlige for oss.

De etterlater oss i stillhet. Kun lyden av bølger

og vind er tilbake. Dagslyset i nord er begrenset
på denne tiden av året. Sola er borte bak fjellene og om en times tid vil fjorden ligge svart i
et stummende mørke. Kulda begynner også å
gripe tak om tær og fingre. Vi bestemmer oss
for å vende baugen mot land. Og vi tar med oss
de ferske opplevelsene. Inntrykkene av de majestetiske dyrene gjør at vi kommer beriket tilbake. Ikke bare har vi krysset fjorder, men vi
har også gjort det i selskap med hval. ■
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Mellom oktober og februar befinner mange
hundre spekkhuggere seg i Tysfjord i Nordland for å spise seg opp på sild.
Det finnes tre forskjellige typer spekkhuggere: residents, transients og offshore.
I Norge lever residents som spiser kun fisk.
De er tannhvaler og lever 50–80 år.
Spekkhuggerhannene er gjennomsnittlig 6,7
meter med ryggfinner på 1,6 meter og hunnene 5,8 meter med ryggfinner på 1,2 meter.
Vekten henholdsvis rundt fire og tre tonn.
Topphastighet 50 km/t.

Slik kommer du deg til Tysfjord

Med bil kan du følge E6 nordover.
Fra Trondheim er det 85 mil til Tysfjord.
Eller du tar tog til Fauske og derfra korresponderende buss i retning Narvik.
Med fly er Harstad/Narvik Lufthavn nærmest.
Derfra kan du kjøre leiebil.

Selskaper som driver
spekkhuggersafari i Tysfjord

Hugh Breiviks familiebedrift:
http://www.arctic-encounters.com/
Tysfjord Turistsenters safari:
http://www.tysfjord-turistsenter.no/safari/
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