
 

1

 
Søhesten Hippo-Cam-Pus   

  

Af Asbjørn Lønvig, kunstner
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Søhesten Hippo-Cam-Pus     

Hippo-Cam-Pus er en søhest. 
En søhest er en fisk 

selvom den slet ikke ligner en fisk.   
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Hippo-Cam-Pus svømmer ikke ligesom alle andre fisk. 

Han svømmer ikke vandret. 
Han svømmer, mens han står op. 

Han svømmer med finnen på ryggen. 
Det ser lidt skørt ud. 

Han kan tage fat i ting med halen.   
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Hippo-Com-Puses kone hedder Hippo-Cam-Pusia. 
Du kan kende hende på den gule sløjfe og hendes 

blå nederdel. 
Det mest fantastiske ved søheste er, 

altså ud over at deres måde at svømmer på og deres udssende, 
at det ikke er 

konen, 
Hippo-Cam-Pusia, der bliver gravid. 

Hippo-Cam-Pusia placerer sine æg i en lomme 
i Hippo-Cam-Puses mave.     

     

Spring-Sø-Stjerne er en rigtig stjerne. 
I længdespring. 

Han er Vesterhavsmester i 
længdespring for søstjerner. 
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Den højhattede-Boble-Fisk 
    er en fisk af fornem slags. 

Han tager sig af ting og sager på havets bund. 
Han er en slags embedsmand. 
Han taler næsten hele tiden. 

Og når han taler, kan han ikke lade være med at boble. 
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Slæbebåden Theophile er i gang med at slæbe 
et meget stort rødt tankskib fra Statoil.    

Slæbebåden Theophile slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
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Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
Og slæber. 
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Theophile ser pludselig ked ud af det. 
Meget, meget ked ud af det. 

Han er så træt, 
så træt, så træt. 
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Hippo-Cam-Pus og hans 5 brødre ser, 
at Theophile har problemer. 

På billedet kan du se, at Slæbebåden Theophile smiler igen, 
fordi hans venner hjælper med 
at slæbe det stor tankskib fra 

Statoil.   

Og nedenunder 
på havets bund. 



 

10

    

Hippo-Cam-Pusia og hendes søstre, 
Den højhattede Boble-fisk, 

Otto-Pus, 
Krabbe-Klo og 

Spring-Sø-Stjernen 
er meget fornøjet over,are amused 

netop at høre Den Højhattede Boble-Fisk annoncere, 
at Hippo-Cam-Pus og hans 5 brødre har hjulpet Slæbebåden Theophile 

med at slæbe det store tankskib fra Statoil 
hen til kajen i Nordhavnen. 


