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Sandviken  |  8 mars 2006

Prästens Klara räddad
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SANDVIKEN Katten Klara har, om än inte hittat hem, så i alla fall landat på

fast mark.

På den sjunde dagen blev kyrkoherden, Klaras husse Ulf Jensius, bönhörd. Då
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kom räddaren. En arborist från Falun.

Kanske blev Klara trött, kanske blev hon irriterad över att en arborist intog hennes träd.
Kanske hör Gud bön.

- Man kan se det som Tobias kontakt med mig var ett resultat av det. Jag tror så, säger Ulf
Jensius, trött men lättad efter en veckas oro.

I går kväll kom den frivillige trädvårdaren Tobias Fischer ända från Falun för att hjälp Klara
ner från tallen utanför familjen Jensius hus. 20 meter upp i trädet fick han klättra, bara för

att bli klöst av Klara, som sedan hoppade ur påsen hon blivit stoppad i. 
Väl nere på marken drog hon all världens väg.

Sent i går kväll försökte husse och matte med lock och pock att få henne att komma fram.
Husse Ulf tror att den stora uppståndelsen från besökare och medier gör att hon inte törs

tassa fram.
- Jag hoppas det blir lite lugnt här nu så hon vågar komma hem. Jag tror det har varit

väldigt pressande för henne med så mycket uppmärksamhet, säger han.
Det var i onsdags i förra vecka som den femåriga bondkatten Klara, som är ny katt i

kvarteret blev skrämd upp i trädet, troligtvis av en mer hemtam katt. Räddningstjänsten
kom på lördagen men fick ge upp.

- Då klättrade hon bara ännu högre, de fick inte ner henne, säger Ulf Jensius.
Medan hon satt där började det snöa. Ordentligt. Klara satt kvar. Då gick husse ut i

lokalradion och bad om hjälp. Natten till i går kröp termometern ner mot 20 minusgrader.
Klara satt envist kvar. 

Under tiden blev hon rikskänd. Hon har engagerat djurvänner i när och fjärran, även i
England. Både kyrkoherden själv och pastorsexpeditionen blev nedringa med råd och Ulf

Jensius tvingades stänga av sin telefon. Alltmedan katten Klara fortsatte att övervaka
uppståndelsen nedanför tallen från sin gren.

Men alla var inte bara oroliga utan även ilskna.
- Jag har blivit polisanmäld för djurplågeri av en kvinna i Orsa, berättar kyrkoherden.

Även kommunen har fått ris för Klaras långa vistelse i trädet. 
I går kom ett fax från "PRO-gänget kattälskarna" till kommunkontoret. De kritiserade

kommunens "passiva brandförsvar".
Områdeschef Lars Sigfridsson bekräftar också att många ringt till räddningstjänsten.
Telefonerna på bygg- och miljökontoret har gått varma. Lisa Westin berättar hur alla

Sveriges katt-tanter engagerat sig och undrar varför inte tjänstemännen klättrar upp och
plockar ner katten.

Så i går kom Klaras räddare, arboristen Tobias. Med sele och rep gav han sig upp i trädet
och såg till att Klara kom ner. 

Tobias tycker inte det var särskilt märkvärdigt att ta sig ända till Sandviken för att rädda en
katt.

- Jag hade aldrig varit i Sandviken, så det var väl ett skäl gott som något, tänkte jag, säger
han.

En sådan kattvän kan väl tänkas ha en eller annan katt hemma.
- Nej, jag är allergisk, ler han nöjt.

Kanske blir det ett andra besök hos kykoherden för Tobias. För Klara har klättrat upp i
samma tall och blivit kvar två gånger tidigare. En gång fick räddningstjänsten rycka ut, den

andra tog hon sig ner själv.
Och nu har hon ju Tobias Fischer.

Sofia Öhlander
026-15 96 17

sofia.ohlander@gd.se

Ulf Granström
026 - 15 96 23
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