
Profilen
KATTRÄDDAREN RICHARD SJÖBERG

I våras mötte jag en
mycket märklig man, en
man som tordes klättra
högt utan att få svindel
eller hjärtklappning.
Jag har funderat mycket
på om hans efternamn
Sjöberg förpliktigar
honom till ett liv högt
uppe i trädens krona och
långt ned i havets djup.
Richard Sjöberg är en
man som lever vertikalt.

RICHARD SJÖBERG kom
farandes ut till oss på lan-
det, med enda syfte: att

plocka ned Lilla My från
Storbjörken. Han var djupt kon-
centrerad på sin uppgift och för-
beredde sig metodiskt. Han klev
ur sin bil och startade genast
med att byta om till mer, enligt
honom, lämpliga klätterkläder, det
vill säga långbyxor och en långär-
mad fleecetröja. Ur bagageluckan
tog han fram de saker han ansåg
sig behöva för att klara av ”ope-
ration katträddning”; en lång lina,
en katt-korg, en livrem och i fick-
an en katt-sele. När han var klar
vände han sig mot oss och frå-
gade:

– Var finns katten?
Vi pekade ut riktningen mot sko-
genoch med Husse i spetsen gick
vialla till skogs. Vid storbjörkens
fotstannade vi och Richard exami-
nerade trädet från rot till toppen.
Han ver-kade fundera ut bästa
klättringsvägen, tittade på gre-
narna och star-tade sedan uppåt.
Han hävde sig elegant upp och
lyckades ta sig till den första rikti-
ga klykan på 14 meter. Därifrån

tog han det långsammare och för-
siktigare. Han sparkade alternativt
ryckte i varje gren, så att murkna
delar föll av. Och som han senare
sa:

– Det kommer alltid finnas en
stump invid stammen som man
kan stå på. Och operation katt-
räddning lyckades! 
(se reportaget Hopp för Lilla My)

MAN KAN konstatera att
Richard har en, för oss
vanliga jordbundna

människor, helt annan syn på höj-
der. Han känner ingen rädsla för
höjder, utan intalar sig själv att
han alltid kan fatta tag i något om
han skulle tappa fotfästet. Richard
lever verkligen vertikalt, för när
han inte klättrar högt så dyker
han gärna, han dyker djupt,myck-
et djupt. Han har dessutom tidi-
gare arbetat som lyftkransbyggare,
även om han just nu är en Vägens
riddare – bilbärgare.

Han berättar att han, på sin fri-
tid, räddat ett otal katter. Ibland
behöver han inte ens rycka ut,
utan räddningstjänsten tar sitt för-
nuft tillfånga och gör det dom
borde göra. En sådan händelse
inträffade för några år sedan. En
katt satt instängd på en vind i ett
hus som höll på att sköljas iväg i
en älv.

– Räddningsverket har sina
regler och befälet vägrade först att
låta någon i manskapet ta sig in i
huset och rädda den instängda
katten. När då Djurambulansens
egen Hasse fick höra om katten,
ringde han genast till mig 
som gjorde mig beredd på att
åka många mil för att undsätta
katten. Vetskapen att ”en tokig
stockholmare” skulle komma fick

befälet att ändra inställning och
de hämtade ut katten.

Det är dock sällan som han får
betalt för sina insatser.

– Allt för ofta är det en liten
stackars katt som ingen vill känn-
as vid som sitter däruppe i ett
träd. Grannar eller någon djurvän
är det som tar kontakt med mig
och ingen av dem är ju ägare till
katten. För mig är det viktigast att
få rädda, men om jag får en slant
för besväret,så inte mig emot.

Richard lever tillsammans med
katter. Under en period bodde han
med sju katter i sin lägenhet. Han
har en särdeles känsla för hur
man ska handskas med dessa djur.
Och han förstår mycket väl varför
katter som ska lockas ned från
träd ofta har en tendens att klätt-
ra högre:

– Ni som är rädda för höga höj-
der pumpar ut adrenalin och
andra endorfiner. Dessa dofter är
signaler som katten uppfattar som
stor fara eller rovdjur som tänker
äta upp mig, alltså klättrar katten
allt högre upp. Och ner tar sig
inte en katt som valt strategin att
klättra högt, mycket högt. Katten
klamrar sig fast tills den tappar
medvetandet.

Så det är tur, för oss jordnära
personer, att det finns människor
som älskar katter och höjder på
samma gång. Det är tur, eftersom i
annat fall hade Lilla My varit ett
minne blott. På frågan om någon
har skrivit om hans bragder, ryck-
er han på axlarna och säger:

– Få notiser skrivs om katträdd-
ningar.

Med detta inlägg har vi nu brutit
den trenden.

Anqi Lindblom-Ahlm
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