
boord, een langeman. Een fotograaf,
die samenmet Piu Similä jarenlang de
Noorse killer whales in kaart bracht en
er een boek over schreef. Hij heeft zijn
powerpointlezingmeegenomen. Hij
zegt: ik hebmijn presentatie wel een
beetjemoeten aanpassen.
John vertelt over de Noorse voor-

jaarsharing, die zo uitbundig voor-
kwam in het water rond de Lofoten,
dat-ie zo’n beetje aan boord sprong van
de vissers. Het zilver van de oceaan,
noemden ze de haring. Een vangst van
eenmiljoen kilo was normaal. In de ja-
ren zestig was bijna alle haring wegge-
vist. Het water was ook te koud gewor-
den voor de haring. De Lofoten liepen
leeg; er was nietsmeer om te verdie-
nen. Maar een vangstbeperking heeft
de haring teruggebracht.

Demensen op de Lofoten, zegt John,
mochten nietmeer op haring vissen,
maar konden de toeristen wel de wal-
vissen laten zien. Het toerisme heeft de
eilanden gered. Dat de orka’s ineens
wegblijven is dus een grote tegenslag.
Hij zegt: ikmaakme geen zorgen om
de orka’s. Ikmaakme zorgen omde
mensen die de orka’s willen zien.
Hij zegt ook: morgen is het een

mooie dag. Ik geef je een kans van 20
procent.
Svolvaer is in winterslaap. Het ligt in

de poolnacht uit te rusten van de zo-
mer. Demeeste wasrekken voor de ka-
beljauw zijn leeg, al is er één behangen
met koolvis. De vis droogt aan de zoute
wind. Omde karkassen te beschermen
tegen demeeuwen zijn er netten over-
heen gelegd.
Het nieuws is, zegt Per Ole, als hij die

ochtend erop de kombuis binnen-
stormt, dat ze orka’s hebben gezien.
Hier anderhalf uur vandaan. Hij gooit
de bevroren trossen los. Hij is waar hij
wil zijn: op de winterzee. Hij zegt: ik ga
hier nooit meer weg. Ik kan geen betere
plek bedenken om te zijn.
Die ochtend is de zee van lood, en lui.

68 graden noorderbreedte. Achternage-
zeten door een sneeuwbui schuift de
Strønstad tussen de rotsblokken door.
Soms staat er een huis op een rotsblok,

Waar zijn
de orka’s?

P
er Ole stuurt zijn boot het
fjord door, onderlangs de ei-
landen. Hij belt. Hij kijkt. Ze
moeten ergens zijn, zegt hij.
Ergens in de watervlakte,

waaruit rotswanden omhoog komen
als droomkastelen. Het sneeuwt. Hij zet
zijn sonar aan. Met de sonar kan hij ha-
ring vinden. En waar haring is, zijn or-
ka’s.
Er was een tijd dat het wemelde van

de orka’s, in het duizelingwekkende
fjordensysteem tussen de Lofoten en de
Noorse kust. Per Ole was de eerste die
er brood in zag, in 1995. Tot dan toe wa-
ren de Lofoten vooral bekend omhun
brute schoonheid, om de vogels en om
de gewoonte van de bewoners kabel-
jauw te drogen aan enorme, houten
wasrekken. Het was eenmooie wilder-
nis die in de winter nauwelijks toeris-
ten trok – totdat de orka’s kwamen.
De orka’s kwamen de haring achter-

na, die ’s winters ineens de fjorden bin-
nenzwom. Het Tysfjord, het Ofotfjord
en het Vestfjord zaten er volmee. Elke
winter kwamen er zevenhonderd. Je
hoefde niet ver de haven uit te varen
om ze te kunnen zien. Met de orka’s
kwamen de toeristen. Jarenlangmaak-
te Per Ole dagtochten vanuit een hotel;
kort buiten de pieren al schoolden de
orka’s samen. Ze zwommenmeemet
de boot. Soms verschalkten ze een dol-
fijn. Dankzij de orka’s waren de Lofoten
interessant geworden, interessanter
dan ooit. De orka’s, zegt Per Ole, waren
de reden dat National Geographic de Lo-
foten schaarde onder de interessantste
eilanden ter wereld.
Per Ole vaart acht uur en tuurt en

belt, maar heeft geen geluk. Hij gaat er
wat zorgelijk van kijken.
Vorig jaar, ineens, bleven de orka’s

weg. Ze komen nogwel, maar alleen in
kleine groepen en ze zijn ook zo weer
weg. Per Ole hoopt dat ze dit jaar wel te-
rugkeren. Maar hij weet ook dat het
moeilijk wordt.
Daarom blijft hij drie dagen op zee,

om de kans ze te zien te vergroten. We
varen door, zegt hij, tot we ze vinden.
We varen over het zwarte water. Langs
bergen die bruidsjurken dragen van
verse sneeuw. Voor een berg schuift een
veerboot langs. Hij heeft twee bulldo-
zers aan boord en hangt een beetje
scheef.
De orka’s – Per Ole kan ze nauwelijks

beschrijven. Zevenmeter lang. Hun
zwartwitte huid in het zwarte water.
Veel sneller en veel slimmer dan de pot-
vis: ze zwemmen vijftig kilometer per
uur. De potvis blijft een halfuur onder
water, de orka niet. Diemoet vaak naar
boven, als iemand die de borstcrawl
zwemt. Ze noemen hemde killer whale,
maar je kunt er gewoonmee zwem-
men, als je wilt.
De bekendste onderzoeker van Noor-

se orka’s heet Piu Similä. Op een websi-
te waarschuwt ze voorzichtig de toeris-
ten. De haring heeft een ander heenko-
men gezocht, schrijft ze, en blijft nu
vooral op de open Noorse zee – te ruw
om in de winter te bezoeken. In 2008
waren de helft van de orkatochten nog
succesvol. In 2009was datminder. In
2010 is een orka zo zeldzaam geworden
dat de walvisboten hun tochten ‘na-
tuurcruises’ zijn gaan noemen. Voor
het eerst, zegt Gyri Midtveit van het
Noorse verkeersbureau in Svolvaer, wa-
renmensen teleurgesteld.

Per Ole vaart Svolvaer binnen, het
grootste dorp van de archipel. Het ligt
er sprookjesachtig onder een berg. De
boot ligt er eenzaam aan een kade, die
met tractorbanden is behangen.
’s Avonds stapt John Stenersen aan

Ze noemen hem
de killer whale, maar
je kunt gewoon
met ze zwemmen

Het met sneeuw bedekte schip Strønstad ligt aan de pier van de plaats Svolvaer. Foto Julius Schrank

Per Ole Lund
Met de Strønstad maakt Per Ole Lund in
januari en februari nog een aantal meer-
daagse zeetochten vanuit Bodø, ten zui-
den van Narvik. De kans om orka’s te
zien is daar groter, maar Per Ole zal ook
de nadruk leggen op de rest van de
schitterende noord-Noorse natuur. Een
zesdaagse reis, inclusief alles aan boord
maar exclusief reis, kost circa 1800 eu-
ro. Maximaal 15 deelnemers. In de zo-
mer verzorgt Per Ole tochten in de Lofo-
ten-archipel en in de Vesterålen, waar
potvissen voorkomen. Informatie bij
hemzelf: polund@online.no of telefo-
nisch +47 97155849. Per Ole spreekt En-
gels heeft een website:
http://www.whale-expedition.com.

Reizen
De Lofoten zijn het best te bereiken
vanuit Narvik of Bodø. Wie niet met de
auto komt (de Lofoten zijn een mooi on-
derdeel van een rondreis door Noorwe-
gen) kan vliegen naar Narvik (via Oslo of
Stockholm, met SAS of Wideroe, reken
op 700 euro retour en 2 keer overstap-
pen). De Lofoten hebben zelf ook een
vliegveld met een lijndienst. Vanuit Bo-
dø gaat een veerboot naar de eilanden;
die tocht alleen is al de moeite waard.
Met de trein is Narvik alleen via Zweden
te bereiken, een lange (40 uur vanuit
Utrecht), maar wonderschone tocht. Het
laatste stuk, vanaf Kiruna, is spectacu-
lair. Het is de moeite waard die treinreis
als dagtocht te maken vanuit Narvik
(Ofotbaan). Of vlieg naar Kiruna en
neem daar de trein.

Lofoten/Vesterålen
Orka’s of niet – deze archipel voor de
noord-Noorse kust behoren tot de mooi-
ste plekken op aarde. In de zomer rede-

lijk veelbezocht (al komen de meeste
toeristen niet veel verder dan Svolvaer).
Goed met de auto te doorkruisen. Popu-
lair is het huren van een robu, een tradi-
tioneel houten en vaak roodgeschilder-
de vissershut. Kijk voor informatie op
visitnorway.nl, en lofoten.info.

Noorderlicht
In het noorden van de Lofoten, in het
dorp Laukvik, zijn de Nederlanders Rob
Stammes en Threes van Nieuwenhoven
in 2007 een centrum geopend geheel
gewijd aan het noorderlicht: het Polar-
lightcenter. Met behulp van een impo-
sante verzameling apparatuur kan
Stammes redelijk goed voorspellen
wanneer het poollicht te zien is. Je kunt
er overnachten in een appartement.
www.polarlightcenter.com.

Zeilreis
Het Nederlandse zeilschip Bør maakt
gecombineerde zeil- en wandelreizen
van tien of dertien dagen rond de Lofo-
ten en Vesterålen. Dat is een mooie ma-
nier om de archipel te zien. www.bor-
zeilreizen.nl

Naar de Lofoten

ADVERTENTIE

soms een vuurtoren. Somswonen er
nogmensen ook, zegt Per Ole. En hij
vertelt van een eiland waar twee vuur-
torenwachters woondenmet hun ge-
zinnen; ze werden per boot bevoorraad
of per helikopter. Jaloezie dreef de ge-
zinnen uit elkaar, twee jaar geleden
zijn ze van het eiland afgehaald.
Hij vertelt vervolgens het verhaal van

de bergen omhemheen. We varen
langs de Vågakallen, die dramatisch
omhoogkomt uit het water. Vroeger,
zegt hij, waren de bergen reuzen. Våga-
kallen, zegt Per Ole, had ruziemet de
Hastmannen aan de overkant. Ze voch-
ten om een vrouw. Vågakallen schoot
een pijl, maar raakte een andere berg,
die eruit ziet als een hoed. In die hoed
zit sindsdien een gat. Vågakallen, Hast-
mannen, de hoed en de vrouw zijn
sindsdien versteend.
Dan loopt Per Ole de stuurhut uit, en

klimt op het dak van de boot. Hij heeft
iets gezien. Er drijvenmeeuwen op het
water. Het water wervelt. Twee vissers-
boten komen aangevaren; ze hebben
haring gezien. Nu heeft hij de kans zijn
passagiers te laten zien waarvoor ze
kwamen.
Als je al die jarenmet orka’s vaart,

zegt hij, wordt het toch een beetje fami-
lie van je. Je gaat ze herkennen. Het zijn
steeds dezelfde. Ik werd altijd weer blij
als ik ze terugzag. En nu… Eerlijk ge-
zegd – niemandweet écht waarom ze
de fjorden nietmeer binnenkomen. Er
wordt ook geen onderzoekmeer naar
gedaan.
Catarina enMagdalena komen aan

dekmet een pan tomatensoep. Ieder-
eenmoet nu buiten zijn. Was dat een
vin?
Met lage, ovalen wolken dient verder-

op de noordwesterstorm zich aan, die
was voorspeld.
Zemoeten er zijn, zegt Per Ole. Ik

weet het zeker. De Strønstad deintmee
met de golven, die uit het niets zijn ont-
staan. Demeeuwen klitten aan stuur-
boord samen. Per Ole zegt nietsmeer.
Het is erg stil aan boord. Dan valt de
motor uit. Hetmoet ietsmet de diesel
zijn, zegt Per Ole, die naar beneden
rent, demachinekamer in, en filters
vervangt. Demotor loopt weer. De wer-
velingen zijn er nog. Iemand denkt een
vin te zien. Zemoeten er zijn!, zegt Per
Ole.
Hij belt. De zee begint te deinen. De

Strønstad begint te rollen. Het is vier
uur het wordt snel donker nu. Wemoe-
ten terug naar de haven. Voordat de
storm echt komt.
Uit de wolken valt nu hagel. Per Ole

stuurt de boot terug.
We hebben ze in elk geval gevoeld,

zegt hij. De orka’s waren in de buurt.
Toine Heijmans


