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Med hvalen 
som miljøambassadør

39-åringen har bakgrunn som fallskjermhopper og dykker fra marinen, 
og er utdannet havbruksbiolog fra Universitetet i Bergen. Med sin 
Jeanneau Sun Fast 37 forsøker han å gjøre verden til et litt bedre sted 
gjennom bilder og historier.

Bilde tatt av fotograf David González fra 
Tromsø, med Barba og en knølhval på 
grunt vann utenfor Kvaløya i 2016.
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S eilbåten Barba ble seilt hjem fra Portsmouth 
i England til min fødeby Stavanger som en 
sliten 37 fots utleiebåt i påsken 2012. Samme 

sommer bar det avsted til Jan Mayen, med en 
vellykket bestigning av fjellet Beerenberg. I 2015 
seilte vi mot nord til vi befant oss på 81.08 gra- 
der med is på alle kanter,  og Svalbard et stykke 
sør. Dagen før hadde vi en isbjørn som forsøkte å 
komme opp i båten. Velkommen om bord i seil-
båten Barba.  
 Seilbåten fikk navnet Barba etter hunden 
jeg hadde som liten. En hund som lojalt fulgte 
meg fra jeg tok mine første skritt. De tre siste 
vintrene har Barba og jeg seilt fra Stavanger til 
Troms for å dokumentere spekkhuggere i måne-
dene november til januar. 
 Med en oppvekst ute ved sjøen, bakgrunn 
som dykker fra militæret og utdannet havbruks-
biolog fra Havforskningsinstituttet, mener jeg 
en seilbåt er en utmerket plattform som kombi-
nerer flere interessefelt. Nysgjerrigheten kom-

mer fra en oppvekst ved havet, hvor man alltid 
undret seg over hva som var under vann. Jeg 
undrer fortsatt. 
 Den maritime karrieren begynte med å 
bygge flåter av drivved, og i en alder av 10 år fikk 
jeg min første robåt. Siden har jeg gått gradene 
til min nåværende båt på relativt beskjedne 37 
fot. Ikke så stor, men ganske passende for nor-
skekysten. Med 17 meters mast kommer man 
seg under de fleste broene når man leker katt og 
mus med været vinterstid. Ikke minst gjør stør-
relsen at båten får plass i de fleste havner. 

INTERNASJONALT MANNSKAP

Etter fire turer opp og ned kysten, er det møtet 
med kystkulturen som gjør sterkest inntrykk. 
Jeg snakker med fiskere og lokale for å forstå 
kysten. Det gjør et uutslettelig inntrykk når de 
gamle forteller om en svunnen tid da de rodde 
til skolen, og dro ut på fiske straks de var gamle 
nok. Vi blir tatt meget godt vare på av lokalbe-

folkningen, som synes det er underholdende at 
det fortsatt finnes søringer som seiler. 
 Skjønt bare søringer er det ikke. Vi er som 
oftest et internasjonalt mannskap og har til nå 
hatt gleden av å ha nasjoner som Japan, USA, 
Russland, Spania og ikke minst Sverige, repre-
sentert. Å ha et multinasjonalt mannskap er ikke 
noe vi bare gjør for å få variasjon i kostholdet, 
men også for å gjøre det hele litt mer interessant 
for oss selv og et voksende internasjonalt publi-
kum. Første seleksjonskriteriet er at de i lik-
het med hunden Barba er av den sosiale typen. 
Man må videre være pålitelige og samtidig la seg 
begeistre av naturen, uavhengig av været. Helst 
vil jeg at besetningen skal bestå av en kombi-
nasjon av flinke seilere, fotografer, forskere og 
journalister. 

VI LYTTER TIL ERFARNE BÅTFOLK
I tillegg til at det er trivelig, er det også av stor 
verdi for sikkerheten å lytte til lokale kjentfolk. 
Vi har flere ganger fått gode råd av mannskapet 
på redningsskøytene før vi skal gå rundt Stadt og 
andre havstrekk som, spesielt på vinterstid, kan 
være krevende. Når man seiler såpass aktivt som 
vi gjør, på åpent hav og uten helikopterdekning, 
er det naturlig at sikkerheten er deretter. 
 Båten er gradvis oppdatert til å ha det meste 
man kan tenke seg av utstyr. Vi har nødpeilesen-
der på båt og redningsvester, radar, AIS, tørr-
drakter, oksygen i tilfelle dykkerulykker med 
mer. Det viktigste er uansett kunnskap og erfa-
ring samt en godt vedlikeholdt båt som man vet 
hvordan fungerer. Til tross for flere feil som har 
blitt begått i løpet av årene, har vi til dags dato 
ikke hatt skader på hverken mannskap eller båt 
(bank i bordet). Immun er man på ingen måte, 
og det er derfor betryggende med et godt utvi-
klet nødnett og hjelpeapparat langs kysten. 

DEN FASCINERENDE SPEKKHUGGEREN

Tidvis er man litt bekymret når det blåser som 
verst, men som kaptein er jo ikke det noe man bør 
vise. Men noen ganger er ikke kroppsspråket til å 
ta feil av da. Som når man panisk svømmer under 
vann for så å krølle seg sammen til en ball grun-

net en innkommende over ti meter lang knølhval. 
 Av alt det havet står for, er nok hvalen noe 
av det som fascinerer meg mest. Knølhvalen 
utenfor Senja svømmer til Kariben for å finne 
seg en make og spermhvalen utenfor Andenes 
kan dykke ned mot 3 000 meter og holde pus-
ten i over en time. Spekkhuggeren kommer ut på  
topp. Den er kongen av havet med blant annet 
sel, hval og sild på menyen. I tillegg er spekk-
huggeren den hvalen man kommer tettest 
innpå. Øyekontakt og gjensidig nysgjerrighet er 
ikke uvanlig. Hvorfor den ikke angriper men-
nesker er også et lite mysterium, selv om jeg nok 
tror at det kommer til å skje en dag. Det er kun 
i fangenskap at mennesker har blitt angrepet av 
spekkhuggere. 
 Fasinasjonen for hvalen deles av flere. Jeg 
har hatt med både fotografer og forskere, som 
setter pris på Barba og et mannskap som forstår 

Når man seiler såpass aktivt som vi gjør, på åpent 
hav og uten helikopterdekning, er det naturlig at 
sikkerheten er deretter. 

Øverst: Fra Austfonna isbreen i 2019.
Nederst: Impact Manager 
Sandra Cathrine Ness.

Øverst venstre: Med tiden blir man ganske 
vant til å seile i mørket under til dels krevende 
forhold. Radaren kommer da spesielt godt med.
Nederst vestre: På vei inn i havn 
etter seilas i minus 20 grader.
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hvalen og havet. Noen av de fremste i verden har  
vært om bord, blant andre en Emmy-vinner og 
bidragsytere til BBC Blue Planet.  
 Sist vinter ble tilbrakt med tidligere Cous-
teau-fotograf Matthew Ferraro i forbindelse 
men et pågående dokumentarprosjekt om 
spekkhuggere. Matthew har blant annet dykket 
med hvithai utenfor buret, samt filmet anaconda 
i Amazonas. Likevel rangerer han dykking med 
spekkhuggere i Norge som det mest intense. 

DET FINNES HÅP FOR HAVET
Med tiden har Barba blitt en plattform som til-
rettelegger for forskere og fotografer med et 
underliggende mål om å formidle natur. For det 
står jo ikke bare bra til med havet. Plastikken 
hoper seg opp, og havet vi har levd av i tusenvis 
av år utfordres på flere plan. 

 Håp er det heldigvis. Man ser et stadig større 
ansvar både på et privat plan og politisk for å 
sikre ressursene for fremtidige generasjoner. 
Man kan jo lett føle seg litt maktesløs til tider, 
men det er ikke et alternativ å gi opp. Som for-
bruker kan vi forsøke å vise måtehold og velge 
produkter som fremmer havet. Fisk og andre 

svømmende dyr på menyen, som et alternativ til 
storfe avlet opp på korn fra Brasil, er et eksem-
pel på et sunt og grønt alternativ. 

Resirkulering er selvsagt, og man kan også 
bidra aktivt ved å plukke plastikk en gang i blant. 
I tillegg kan man bruke sin stemme i grønn favør, 
både ved valget og når man velger samarbeids-
partnere og leverandører, uavhengig av hvilken 
bransje eller situasjon man måtte befinne seg i. 
Hvis alle gjør litt, vil det til sammen utgjøre en 
stor forskjell, og Norge er i en unik posisjon til 
å vise vei.  
 Og det er her Barba kommer seilende inn. 
Gjennom spektakulær historiefortelling håper vi 
å kunne fronte den grønne bølgen globalt. Hvis 
alt går etter planen og finansieringen kommer 
på plass, er planen å atter en gang seile så langt 
nord det er hav, kommende sommer. I samar-
beid med forskere, filmfolk og journalister er 
planen å formidle et positivt miljøbudskap om at 
det fortsatt er håp, hvilket det jo er. Forhåpent-
ligvis blir det også noen hvaler å svømme med 
på veien. 

www.barba.no. @barbaboat på Instagram

Med hvalen som ambassadør har Andreas 
lykkes med å nå ut til et globalt publikum 
gjennom medier som BBC, ABC News 
og New York Times Singapore.
Sommeren 2019 legger han ut på en ny 
ekspedisjon, et samarbeid med barba.no 
og Sandra Cathrine Ness (turnss.no) for å 
kommunisere vitenskap og natur med hval som 
ambassadør. Interesserte samarbeidspartnere 
oppfordres til å ta kontakt.

Fakta om Andreas

Dykking i drivisen Nord for Svalbard.
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www.plastinvent.no

Europas bredeste tankprogram for båtindustrien!
Tankene er produsert i næringsmiddelgodkjent 
polyethylenplast. Vi er fl eksible med hensyn til 
plassering av stusser. Dersom du ønsker en løsning
med speilvendte tanker (styrbord/babord) og 
kobling mellom tankene, løser vi dette for deg.

Tanker til fritidsbåter
Vann - diesel - septik
Fordelene med tanker fra Plastinvent er mange:
• Lett å gjøre ren
• Lett i vekt
• Rimelig frakt
• Rask levering
• Skreddersydd løsning
• Et rimelig alternativ for den
 som ønsker å montere tanken selv

Ta kontakt - så kan vi sammen løse dine tankproblemer!

Løsninger for fremtiden
Plastinvent as
Olsvollstranda Industriområde   
Radøyvegen 717  T 56 34 70 80  
5938 Sæbøvågen  @ post@plastinvent.no

Fordelene med tanker fra Plastinvent er mange:

– Båthotell / vinterlagring av båter
– Butikk med utstyr til båt og sjøliv
– Serviceverksted

Forhandler av:

Foto: Em
ilie Pat. W

illiam
s

Telefon: 992 55 550 – www.stadsbygd-batsenter.no

Åpningstider: 
Hverdager 9–16
stengt lørd/sønd

Følg oss på: 

Indre Oslofjord eller ytre Helgeland  
–  uansett hvor du legger ut  brygger 
må du vite at de tåler arktiske 
værforhold. 

Wee Marines bryggesystemer har blitt 
testet i værutsatte forhold på Vest-
landet, og er bygget for de tøffeste 
 påkjenningene. Våre flytebrygger og 
 utriggere beskytter båtene hele året 

igjennom, samtidig som de er både 
 praktiske og trygge i bruk.

Wee Marines utriggere er dessuten  
markedets mest moderne med 
innebygget LED-belysning og issikre 
flytere. Utriggerne leveres også med 
«AutoMooring» – vårt eget innebygde 
fortøyningssystem. 

Våre brygger er nå videreutviklet med 
smarte kabelgater for enkel etter-
montering, og 2014-modellene kan 
leveres med kraftig FRP-dekk.  
Les mer på wee-marine.no 

www.wee-marine.no  |  Tlf.: 982 18 155  |  E-post: aage@wee.no

– det trygge bryggevalget

Kontakt  
oss i dag for  en prat om dine  brygge- 

behov!

Solide brygger 
– uansett hvor du bor!


