
Lomvie i Sønderborg Lystbådehavn 
af Bjarne Nielsen 
 
Onsdag d. 26. januar 2005 skulle jeg til OAS' generalforsamling på Sønderborg Bibliotek om 
aftenen. Derfor benyttede jeg mig af lejligheden og aflagde Sønderborg Havn et besøg om 
eftermiddagen. Jeg valgte at starte i den østlige ende  -  ved Lystbådehavnen  -  og ville så 
"arbejde" mig vestover ad Strandpromenaden til selve havnen. Men som så ofte før blev planerne 
pludselig ændret, så jeg nåede aldrig længere end til Lystbådehavnen !! 
 
Jeg var på stedet kl. 13:50 og ville allerførst se, om der eventuelt skulle være et eller andet på den 
allerøstligste mole  -  det kunne jo være en Skærpiber eller i allerlykkeligste fald en Sortgrå ryle. 
Som jeg gik hen mod molen, stoppede jeg flere gange og tjekkede ud langs molen med kikkerten, 
men der var intet at se. Da jeg var omkring ti meter fra molen, gjorde jeg igen et holdt og tjekkede  
-  stadig ingenting.  Men lige da jeg ville til at fortsætte, var der noget, der baskede nede mellem 
stenene lige til højre for mig. Jeg blev i første omgang lidt overrasket, men da jeg kiggede ned, 
stod der en Lomvie få meter fra mig og kiggede op på mig  !   
 

 
 

 

Foto 01 
Den olieramte Lomvie kigger på mig, som om den vil have hjælp !?! 

(Til højre forstørret udsnit af foto) 
 
"Fedt", tænkte jeg først, "Det er sgi da sjældent at se en Lomvie her på Als  -  og så så tæt på !!". 
Men i næste øjeblik syntes jeg ikke, at det hele var særligt fedt. Som det fremgår at billedet 
ovenfor, var Lomvien nemlig smurt ind i olie på hele venstre side af brystet. 
 
Af angst for at skræmme Lomvien bort blev jeg stående helt stille, dvs. så stille som jeg nu kunne, 
når jeg samtidig skulle sikre mig nogle gode "skud" af den. Uanset omstændighederne så var det 
jo en ret enestående mulighed for at tage billeder af den  -  det er ikke godt at vide, om man får en 
lige så god mulighed i fremtiden. 
Men tilsyneladende var min nervøsitet for at skræmme fuglen malplaceret, for den begyndte at 
kravle og hoppe op ad stenene, og det forekom nærmest som om, den forsøgte at komme helt op 
til mig.  
Indimellem gjorde den nogle pauser på turen op over stenene, hvor den bl.a. prøvede at baske 
med vingerne. Det virkede, som om den ad den vej håbede, at det ubehagelige klistrede stads på 
brystet ville blive rystet af. 
 



  
Foto 02 

 
Lomvien prøver at få olien af brystet ved at baske 

voldsomt med vingerne 

Foto 03 
 

Endelig lykkedes det Lomvien at komme helt op på 
asfalten, hvor den stod og kiggede sig omkring. 

 
 
Det lykkedes klart nok ikke for fuglen at ryste olien af sig, så i stedet fortsatte den ufortrødent op ad 
stenene, og til sidst stod den på asfalten et par meter fra mig. Selv medens den stod her, forsøgte 
den med mellemrum at ryste skidtet af sig - selvfølgelig stadig uden held. 
 
Jeg benyttede mig af muligheden og skød det ene billede efter det andet, selvom samvittigheden 
ikke havde det helt så godt. For hvad gør man nu i sådan en situation ?? Skal man prøve at fange 
fuglen  - og hvad skal man så gøre, hvis det mod forventning skulle lykkes at snuppe den ?? Skal 
man ringe efter Falck, aflevere den hos dem, skal man selv prøve at vaske den eller er det mest 
humane måske at aflive den ???  
Det er en svær situation, for man føler sig lidt magtesløs. Man vil gerne gøre noget, men er 
samtidig bange for at gøre det forkerte. Men en ting er helt sikkert, nemlig at fuglen ikke kan 
overleve ret mange dage, ja måske ikke engang timer, med sådan en stor plamage olie på sig. 
Olien gør jo, at fjerdragten mister både sin isolerende og sin vandafvisende evne, og det vil kun 
være et spørgsmål om tid, før fuglen vil dø af varmetabet. 
Nå, men mens jeg tænkte, så tophuen snurrede rundt, fik jeg mange gode skud af fuglen. Den var 
ikke særlig sky, ja jeg tænkte faktisk, at det næsten så ud, som om den gerne ville have, at jeg 
gjorde noget for at hjælpe den !! - og at den bare stod og ventede på, at jeg skulle tage den op og 
gøre noget !! 
 

 

Foto 04 
 
Lomvien lod mig tage billeder på under 1 m's afstand !! 

 



Der gik 10 minutter, måske et kvarter eller mere, hvor jeg stadig var meget i vildrede med, hvad jeg 
skulle gøre, og hvor Lomvien bare stod afventende (??) på asfalten.  
En lidt ældre dame kom gående langs kajkanten. Hun var ca. ½ m fra Lomvien, da hun passerede 
den, øjensynligt uden overhovedet at opdage, at den stod der !?! Hun så bare ud til at undre sig 
over, at jeg stod der midt på kajen med kikkert og kamera !! 
 
Efter yderligere 5-10 min syntes Lomvien, at nu kunne det være det samme. Ham den underlige 
med alt mekanikken om halsen og som bare blev ved med at tage billeder, han ville åbenbart ikke 
gøre noget  -  og så kunne det også være det samme ! Så fuglen lettede, fløj tæt forbi mig og ned i 
havnebassinet, hvor den lagde sig mellem et par af bådebroerne. 
 

 

Foto 05 
 
Til sidst blev det Lomvie for meget, og den fløj ned og lagde 
sig i vandet. 

 
Nu havde jeg sollyset ind skråt forfra, når jeg ville fotografere Lomvien.  
For at få lyset ind i ryggen i stedet gik jeg derfor ud på en af bådebroerne, men nu havde fuglen 
åbenbart fået nok af mig, for den dykkede  -  og det kan nok være, at det var noget, den var skrap 
til. Når den dykkede, blev den under vand i lang tid, og den havde flyttet sig meget langt, når den 
endelig dukkede op igen. Heldigvis var vandet i havnen så stille, at man alligevel godt kunne følge 
den. Det så nemlig ud, som om den hele tiden slap lidt luft ud, så man kunne følge den rundt i 
bassinet ved at holde øje med en række af en små luftbobler, der hele tiden dukkede op og brød 
overfladen. 
Alligevel blev det ikke til flere billeder, for nu kom den kun lige op til overfladen meget kort, 
snappede lidt luft og dykkede igen. Til sidst forsvandt den i et dyk ind under en platform, hvorpå 
der står en kran, som bådejerne bruger, når de skal have deres båd i eller op ad vandet. Når jeg 
stod på platformen, kunne jeg flere gange høre Lomvie dykke ned og komme op igen, men den 
holdt sig under platformen, og jeg så desværre ikke mere til den.  
 
Da jeg næste dag eftersøgte fuglen i lystbådehavnen, var den ikke at se nogen steder. Man kan så 
kun gætte på, om den måske er fortrukket til et andet og mere fredeligt sted, eller om den måske 
allerede er død pga. varmetabet og bare ligger skyllet op et eller andet sted ???? I så fald: Fred 
være med den !! 
 
 


