
Drama på Hanapiren 

Søndag 8. januar var en strålende fin vinterdag. I vindstille, og badet i vintersol lå fjorden 

speilblank med et tynt lag med fjord-is.  

En stor skarv brøt stillheten. Like inntil steinfyllingen mot nord, holdt fuglen et svare leven. 

Den bakset og flakset så vannet sprutet rundt den. Fra vinduet i leiligheten hadde jeg 

orkesterplass til denne merkverdige forestillingen. 

Jeg hadde nettopp satt på middagen, så jeg holdt et halvt øye med komfyren mens jeg iakttok 

skarven der den kavet i fjæresteinene. Hva var det som egentlig foregikk ? Jeg tok på meg 

jakke og iført tøfler strøk jeg på dør. 

Nede på steinfyllingen så jeg at det var noe som skarven kjempet imot. Var det en stor fisk 

som hadde bitt seg fast i fuglen – og som prøvde å dra den ned i dypet ?  En glupsk steinbit 

skal ikke være til å spøke med ? 

Jeg lener meg ut så langt jeg rekker – og når halefjærene til skarven. Idet jeg trekker den 

sprellende fuglen opp av vannet får jeg øye på en mink som har bitt seg fast i halsen til 

skarven. Bestemt men forsiktig klasker jeg minken mot steinene – og den slipper øyeblikkelig 

taket og forsvinner inn i steinura. 

Vel oppe undersøker jeg skarven. Den er medtatt, men ikke død. Jeg antar at den er i sjokk 

etter minkens behandling. Jeg finner en isopor-kasse inne i sprinkler-boden og legger 

pasienten opp i denne. Deretter settes kassen inn i den lune boden, slik at den skadde fuglen 

skal få trygghet og ro slik at den får «tatt seg inn» etter strabasene. 

 

 

Skarven – nærmest kameraet. (Foto: Tor M. Simonsen) 

 

 



Ute igjen observerer jeg minken på toppen av steinfyllingen. Den piler fram og tilbake. Det er 

tydelig at den har ferten av skarven. Litt skarveblod har dryppet på en flat stein og minken 

saumfarer steinen. Meg bryr den seg ikke om i det hele tatt. 

Jeg sjekker skarvens tilstand et par ganger i timen. Den blir bare svakere og svakere. Til slutt 

er den død -  og dens skarve fugle-sjel har nok tatt sine siste vingeslag inn i aftenlandet…- 

Neste morgen blir skarven – tror det var en han, en stegg, er det vel det heter blant 

ornitologer, stedt til hvile i bio-nedkastet til Sameiet Hanapiren. 

 

 

 

Minken fant raskt fram til blodsporene etter middagen som ble                                                                                      

tatt fra den.. (Foto: Tor M. Simonsen) 

 

 

 

 

 

 

 

Hana/Sandnes, 15.01.2018 TMS 


