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Nyheter

Katten Klara hemma igen
Satt uppkrupen i ett träd – i en vecka
NYHETER tor 09 mar 2006

SANDVIKEN
Klara har kommit hem!
Klockan fyra i går morse jamade det i prästparet Ulf och Gunn Jensius
sovrum i Sandviken.
 LOGGA IN
Aftonbladet
Där stod hon, rikskända
katten Klara, 5.
Som om inget hänt.
- Det kändes underbart att se henne igen, säger matte
Gunn Jensius som skyndade att plocka fram kattmaten.
En vecka i kvarterets högsta tall i 20 graders kyla, ett
hopp från 15 meter och ett dygn till skogs hade inte satt
några synliga spår hos Klara.
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Blev rädd
En annan katt skrämde upp henne i tallen.
Räddningstjänstens försök att få ner henne misslyckades.
I tisdags klättrade arboristen* Tobias Fischer från Falun upp i trädet för hjälpa Klara ner,
men hon blev rädd - och hoppade från 15 meter och försvann till skogs.
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I går kom hon hem.

Pigg men hungrig
- Vi hade ställt altandörren på glänt, säger Gunn, förvånad över kattens skick.
- Visst var hon lite hungrig men i övrigt verkade hon lika pigg som vanligt.
Klara var dock inte intresserad av att ställa upp för fotografen utan försökte gömma sig,
som många kändisar gör.
- Intresset från media och allmänheten har varit enormt. Jag undrar om det blivit lika stort
pådrag om jag suttit i tallen i sju dagar, säger Ulf Jensius, kyrkoherde i Sandviken och lättad
husse till Klara.
Fotnot: Arborist betyder trädbeskärare.
Tord Westlund
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