
Padler Joachim Larssen fikk et 
helt spesielt møte med kjendis-
hvalen.

Av Bjørn Martin Lyng
bjorn.lyng@altaposten.no

På onsdag i forrige uke nærmet Joachim 
Larssen seg slutten av sin fire måneder lange 
reise, der målet var å padle kajakken helt fra 
Oslo til Nordkapp. Joachim skulle få litt av 
en avslutning på reisen.

Onsdags morgen når han padler inn mot 
Hammerfest, for å handle og få seg litt 
frokost, ser han plutselig en hvit skygge un-
der seg.

– Jeg hadde fått høre at han hadde vært i 
området, men fikk også høre at han hadde 
vært borte en stund, så jeg visste ikke at han 
var tilbake, sier Joachim på telefon til Al-
taposten.

Hilste på kjendishvalen
Det var ingen ringere enn kjendishvalen 
Hvaldimir som dukket opp for å hilse på Jo-
achim og kajakken Ida Marie.

– Jeg hadde et håp om å se den, men jeg 
trodde ikke det skulle bli sånn. Jeg kommer 
ut fra brygga og plutselig ser jeg den under 
meg. Så er den så kosete og leken, det hadde 
jeg aldri trodd.

Hvalen ble fort interessert i GoPro-en Jo-
achim filmet med, og bestemte seg for å ta 
en nærmere titt. Han fikk tak i det og slapp 
det til bunnen, før han høflig hentet det opp 
igjen.

– Jeg tenkte at nå må jeg vel uti og dykke 
litt, jeg er fridykker så det hadde ikke vært 

noe problem å komme seg til bunnen. Men 
det blir kaldt, tenkte jeg. Jeg håpet på at han 
skulle gjøre det han gjorde, jeg er veldig glad 
for at kameraet filmet.

Filmet møtet
Joachim la først ut klippet på sin egen Youtu-

be-kanal, deretter delte Havforskningsinsti-
tuttet det på sin Facebook, der HI-forsker og 
veterinær Kathrine Ryeng informerte om at 
det er mennesker som er "flokken" til Hval-
dimir:

– Det er ikke problematisk at han har kon-
takt med folk. Det skal veldig mye til for at 

han kan rehabiliteres til naturen, sa Ryeng.
– Det gikk vel fort 20-30 minutter før de 

sa at han skulle spise. Da skulle jeg opp og 
hente mat selv, og fikk handlet. Når jeg kom 
tilbake var han der igjen, og fulgte etter meg 
i rundt 10 minutter, sa Joachim.
n Se videoen på altaposten.no.

Joachim Larssen hadde et håp om å få se kjendishvalen Hvaldimir, men kunne aldri forventet å få tilbringe over en halvtime med den kose-
te russeren. (Foto: Joachim Larssen / shibbytraveler.com)

Hvaldimir lånte Joachims 
kamera
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Værvarsel fra yr.no, levert av 
Meteorologisk institutt og NRK
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Lett regn, 0.5 mm
Øst-nordøst 
Lett bris 4.5 m/s

Lett regn, 0.5 mm
Nord-nordøst
Flau vind 0.8 m/s

Lett regn, 0.7 mm
Sør-sørøst 
Flau vind 0.4 m/s

Lett regn, 0.6 mm
Nord-nordvest
Lett bris 3.7 m/s

Lett regn, 0.7 mm
Nord-nordøst 
Lett bris 3.7 m/s

Soloppgang
Solnedgang
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 De 3 påfølgende dagene i Alta

Delvis skyet, 0 mm
Nordvest 2.7 m/s

Delvis skyet, 0 mm
Nordvest 4.0 m/s

Regn, 2.1 mm
Vest-nordvest 4.5 m/s
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Sola står over
horisonten 
hele døgnet

Alf R. Jacobsen skulle opprin-
nelig ta turen til Alta i anled-
ning sin nye bok om Hurtigru-
ten i krigsårene.

21. september skulle han 
komme til Alta bibliotek, men 
dette er utsatt på ubestemt tid, 
opplyser biblioteket.

Utsatt besøk

Klimaforsker og professor 
i oseanografi, Helge Dran-
ge kommer til Alta museum 
med et foredrag som heter 
«Klimaendringene globalt og 
i nordområdene». Foredraget 
går av stabelen torsdag kveld 
klokken 19.00 og skal ta for 
seg hvordan klimaendringene i 
nordområdene skjer i alarme-
rende tempo. Drange jobber 
på universitetet i Bergen og er 
en norsk oseanograf og klima-
forsker. Han mottok i 2010 
Meltzerprisen på grunn av sin 
sterke innsats som formilder 
av klimaforskning, og i 2018 
mottok han Olav Thon-prisen 
for fremragende undervisning. 

Arrangementet er en del av 
Forskningsdagene. Årets tema 
er «miljøklemma» og noen av 
spørsmålene som skal tas opp 
er hvordan miljøet forandret 
seg de siste årene, hva forsker-
ne gjør og hva vi selv kan gjøre. 

Forteller om klima-
endringer i nord

www.hammari.no
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Livet er lokalt

Et våkent blikk
mot DIN
virkelighet

Kulturdepartementet og Finnmark fylkeskommune var nylig på be-
faring i Alta for å se på anlegg som har fått spillemidler. 

Begge departement var imponert over hvilken innsats frivillige i lag 
og foreninger legger ned for å få bygd idrettsanlegg. Både kulturde-
partementet og fylkeskommunen ga bare positive tilbakemeldinger, 
fremgår det på kommunens hjemmesider.

De berømmet også Alta kommune for å gi tilskudd til bygging av 
idrettsanleggene, en avgjørende faktor for at prosjektene blir fullfi-
nansiert og fullført.

Imponert over Alta


