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Hen ning Jen sen er spændt på, hvor dan de tys ke børn vil mod ta ge syv-ta bel len om sat til 
mu sik.  Ar kiv fo to: Per Ko lind

Spæk hug ge ren Kei ko, der blev ver
dens be rømt med ”Be fri Wil ly”fil me
ne, blev al drig rig tig fri. 

Efter fil me ne og man ge års fan gen
skab blev der gjort sto re, kost ba re for
søg un der en orm me die be vå gen hed på 
at få Kei ko, som Wil ly hed rig tigt, sat 
ud i na tu ren.

Men iføl ge en dansk for sker var for
sø get døds dømt. Efter man ge år i fan
gen skab uden arts fæl ler var Kei ko alt 
for tæt knyt tet til men ne sker. Det kon
klu de rer den dan ske bio log Ma le ne Si
mon i en ny vi den ska be lig ar ti kel pub
li ce ret i ”Ma ri ne Mammal Scien ce”. 

Ma le ne Si mon, der er bo sat i Grøn
land og ph.d.stu de ren de ved Bio lo
gisk Institut, Aarhus Universitet, fulg te 
Kei ko gen nem fle re års for søg på at be

fri ham. Kei ko døde cir ka 26 år gam
mel i en norsk fjord i 2003, efter at 
man hav de op gi vet at sæt te ham fri 
blandt vil de spæk hug ge re. 

Ma le ne Si mons un der sø gel ser vi ser, 
at selvom men ne sker er til truk ket af 
tan ken om at be fri et vildt dyr fra man
ge års fan gen skab, så er det ikke nød
ven dig vis lyk ken for dy ret. 

 Vi me ner, at det bed ste for Kei ko var 
den åbne ind heg ning i Nor ge, hvor han 
hav de god plads og blev fod ret og 
træn et af men ne sker, han var knyt tet 
til, si ger Ma le ne Si mon. Rap por ten 
mod si ger ud mel din ger, som or ga ni sa
tio nen Free Wil lyKei ko Foundation 
kom med i 2003, og som be teg ne de 
Keikos fri sæt tel se som en suc ces. Pro
jek tet med at sæt te Kei ko fri blev sat i 

værk efter et stort fol ke ligt pres i køl
van det på ”Be fri Wil ly”fil me ne i 
1990’erne. Free Wil lyKei ko Foundati
on mod tog sto re be løb fra hele ver den 
til pro jek tet. 

Kei ko blev ind fan get ved Is land som 
to årig og bo ede man ge år i et del fi na ri
um i Mexi co uden kon takt til spæk hug
ge re. I 1993 blev han så ver dens be
rømt som spæk hug ge ren Wil ly i den 
før ste af tre film. 

I slut nin gen af 1990’erne star te de et 
stort pro gram for at for be re de Kei ko på 
det frie liv. Han blev flyt tet til Is land, 
men det vis te sig, at selvom Kei ko kom 
i nær he den af vil de spæk hug ge re, så 
hav de han ikke so cia le ev ner til at bli ve 
del af flok ken. I 2002 svøm me de han 
fra Is land til Nor ge, og for sker ne fulg te 

ham via sa tel lit. Ved den nor ske kyst 
op søg te han at ter men ne ske ligt sel
skab, og for sø ge ne på at fri sæt te ham 
blev en de lig op gi vet. Han til brag te sin 
sid ste tid i en norsk fjord, hvor han blev 
fod ret og til set. 

Iføl ge Ma le ne Si mon er den vig tig ste 
kon klu sion i rap por ten, at hvis den 
slags pro jek ter skal være for dy rets 
bed ste, skal der sæt tes pen ge af til 
over våg ning efter, at dy ret er sat fri, så 
man kan gri be ind, hvis det kom mer i 
van ske lig he der. 

Pro jek tet med at be fri Kei ko kos te de 
en or me sum mer, pri mært fi nan sie ret 
af do na tio ner fra for skel li ge or ga ni sa
tio ner og fra of fent lig he den. 

 /ritzau/
 

Spæk hug ge ren Wil ly blev al drig fri

Af Britt Kris ten sen
britt.kristensen@nordjyske.dk

For fem år si den fik den dan ske ma te
ma tik un der vis ning en ryt misk ind
sprøjt ning, da Hen ning Jen sen og 
Klaus Ru bin ud gav cd’en ”At gan ge 
med san ge”, hvor ta bel ler ne blev sat i 
mu sik. Nu er ta bel ler ne ble vet over sat 
og kan hø res på både norsk, svensk og 
se nest også på tysk.

 Vi op tog den tys ke ud ga ve øv erst i 
et væ rel se på et ho tel i Ber lin. Jeg hav
de ta get mit stu die grej med, og så sang 
de tys ke san ge re ta bel ler ne til den op
rin de li ge mu sik, for tæl ler Hen ning 
Jen sen, der er mu si ker fra Aal borg. In
den hav de Ta bel dren ge ne, som Hen
ning Jen sen og Klaus Ru bin kal der sig, 
fået over sat teks ten til tysk og til pas set 
an tal let af sta vel ser til ryt men og me lo
di en. Nu gæl der det om at få matemu
sikken dis tri bue ret til så man ge ste der 
som mu ligt og få den solgt, selvom der 
ikke føl ger et stort mar keds fø rings bud
get med.

Hen ning Jen sen hå ber, at tys ke læ re
re og for æld re ta ger cd’en til sig, li ge
som de dan ske har gjort det. Her har 
den ind til nu solgt 21.000 ek sem pla
rer, men mås ke vil dan ske læ re re også 

få øj ne ne op for den tys ke ud ga ve af 
san ge ne.

 Tysk læ re re på de dan ske sko ler kan 
jo bru ge cd’en til at lære bør ne ne de 
tys ke tal på en sjov måde, sam ti dig 
med de læ rer lidt ma te ma tik, me ner 
Hen ning Jen sen. Blan din gen af mu sik, 
ma te ma tik og sprog ta ler til bør ne nes 
for skel li ge må der at lære på, og Hen
ning Jen sen ny der, når han mod ta ger 
re spons fra sko ler ne, hvor læ rer ne kan 
for tæl le, at bør ne ne dan ser til mu sik
ken, spil ler luft gui tar el ler bru ger det 
som un der læg ning til mor gen gym nas
tik.

Mu sik ken er en blan ding af rock, reg
gae og coun try, men hiphop, rap og 
MGPly den skal man lede læn ge efter  
og det er helt be vidst.

 Det skal være mu sik for æld re ne og
så kan hol de ud at høre på, når man er 
ude på lan ge kø re tu re i bi len. Det er 
mås ke lidt gam mel dags, men bør ne ne 
ser ud til også at kun ne lide det, ler 
Hen ning Jen sen.

Ta bel dren ge ne har al le re de fået 
over sat teks ter ne til en gelsk, spansk og 
ki ne sisk, hvis mar ke der ne her vi ser sig 
eg ne de at ud gi ve cd’en i.

Matemusik 
på tysk
MUL TI PLI KA TI ON: San ge, der skal 
hjæl pe børn med at lære 
ta bel ler ne, bli ver eks por te ret 
til ud lan det


