
	
Helt tæt på marsvin og livet i havet 
 

 
 
Marsvin er sky, det ved alle sejlere, men de er ofte nysgerrige, og det har 
pensionistparret Karin og Anders Lind-Hansen fra Kolding i rigt mål forstået at 
udnytte, når de stævner ud med sejlbåden Kinni fra lystbådehavnen i Kolding 
på jagt med kamera efter de små hvaler, hvad de to koldingensere nu har 
gjort i snart tyve år. 
Det er i tidens løb blevet til tusindvis af fotos, og de har undervejs fået et 
enestående indblik i marsvinenes liv og adfærd, hvad også hvalforskerne har 
fået glæde af, for ingen hvalforsker har tilbragt lige så meget tid på havet og 
været så tålmodige som Karin og Anders Lind-Hansen, når de for stoppet  
motor lige så stille glider helt tæt ind på marsvinene.  
Belønningen for deres tålmodighed og de mange timer på havet er blandet 
andet blevet de fotos, som man kan se her på siden, og man vil komme til at 
se mange af deres andre fotos af marsvin, når Karin og Anders Lind Hansen 
torsdag den 24. maj kl. 19.00, fortæller om deres oplevelser med marsvinene 
og andre hvaler - eksempelvis finhvaler - i klubhuset på Lystbådehavnen i Hou. 
Det er gratis og åbent for alle. De to kommer i øvrigt sejlende til Hou med 
Kinni, og de har måske gjort nye iagttagelser af marsvin undervejs, for der 
bliver ofte set marsvin i havet ud for Hou.  



Ellers er Karin og Anders Lind-Hansens foretrukne jagtmark Lillebælt, som er 
det sted i Danmark, hvor der bliver set flest marsvin. Ofte er det, hvad man 
kalder for ædegilder, hvor halvtreds eller flere marsvin har samlet sig for at 
indkredse og fråse i en fiskestime. Marsvin benytter som alle andre tandhvaler 
deres ekkolokaliseringssans, når de skal finde bytte, så uanset om det er 
mørkt, eller vandet er uklart, kan marsvinene fange fisk.  
Marsvin er en de mindste af alle hvalerne, og de færdes for det meste alene 
eller i små grupper. Ofte ser man to marsvin sammen,  hvor den ene er 
tydeligt mindre end den anden, en mor med sin unge. Marsvin er den eneste 
hval, som yngler danske farvande. 
 
Sådan kan man opleve livet i havet i Hou  
 
Mødet med Karin og Anders Lind-Hansen er det første af en række maritime 
naturarrangementer, som i løbet af de kommende måneder vil finde sted i 
Hou. Her bliver der i samarbejde med lystbådehavnen og havbiologer fra 
Aarhus Universitet oprettet en mobil maritim feltstation. Den vil blandt andet 
arrangere marsvine-safarier, så man selv kan komme ud at se de små hvaler. 
Og hvis man ikke kan se dem, kan man måske høre dem med den hydrofon, 
som feltstationen har anskaffet. Lyd transmitteres meget bedre og meget 
længere i vand end i luft. Der bliver også mulighed for at se livet under 
overfladen ved hjælp af feltstationens undervandsrobot, som sender billeder 
op til en skærm på land.  
Langt de fleste levende organismer i havet er de millioner og milliarder af 
planktonorganismer, som er usynlige for det menneskelige øje, fordi de er så 
små, at de kun kan se i mikroskop. Det vil der også blive mulighed for i 
sommerens løb. En af Danmarks førende planktonforskere kommer i den 
forbindelse til Hou og fortæller om plankton.  
Alle arrangementer er gratis og åbne for alle interesserede. Man kan se mere 
om dem på lystbådehavnens hjemmeside houhavn.dk og på hjemmesiden 
miloshav.dk.  
Det er tanken med sommerens arrangementer, at de skal skabe interesse for 
etablering af et permanent maritimt center på havnen i Hou, et Havets Hus, 
som skal fungere på samme måde, som sommerens arrangementer. I stedet 
for at vise havets liv i akvarier, hvilket er kostbart og besværligt og ikke særlig 
naturligt, fordi levende væsener sjældent udviser naturlig adfærd i fangenskab, 
vil Havets Hus blive et sted, hvor man kigger og lytter til naturen og livet i 
havet ved hjælp af undervandsdroner, hydrofoner, mikroskoper og andet af 
den slags udstyr, så man kan få nogle af de samme oplevelse, som ellers kun 
dykkere får. Og tilmed i en bedre kvalitet, fordi det tekniske udstyr er mere 
følsomt og ser mere end dykkernes øjne under vandet. 
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