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Räddad ur skräckvillan
Katten Minstas dramatiska upplevelser resulterade i en ny barnbok.
För två år sedan ﬂyttade
en sotsvart liten katt
hem till Miranda och
Marcus Hedbring.
Nu har paret skrivit
en barnbok om katten
Minstas historia, som
kan ses som ett inlägg i
debatten om sommarkatter.
Tre svarta katter ligger lojt på
sängen när vi kommer hem till
Miranda och Marcus Hedbring i
Sjöberg. ”Var försiktig när ni närmar er Minsta, hon är lite ängslig”,
uppmanar Miranda när fotografen ska ta bilder på katterna. Men
Minsta ligger kvar på sängen och
ger fotografen en kaxig blick, vilket gör matte väldigt stolt.
– Hon har blivit så mallig.
Katten är huvudpersonen i parets barnbok ”Minstas väg hem”,
som nyligen kom ut på marknaden.
Den handlar om hur Minsta, som
är en hittekatt, får ett nytt hem.
Minstas verkliga bakgrund är för
hemsk för att bli barnbok, så historien är lite omskriven. Hon är en
av katterna som hittades i den så
kallade Järfällavillan, som ﬁck stor
uppmärksamhet som ”skräckvillan” i media för snart tre år sedan
då det uppdagades att ett pensionärspar hade ett hundratal katter instängda i källaren. Katterna
levde helt isolerade utan vare sig
möbler eller kontakt med människor och ﬁck bara mat sporadiskt av
paret.
Hälften av katterna var i så dåligt
skick att de ﬁck avlivas på plats.
Minsta var en av katterna som
överlevde och hamnade på Stockholms katthem. Miranda och Marcus Hedbring fastnade direkt för
den lilla skygga katten när de såg
henne på katthemmet.
– Vi skulle egentligen inte ha ﬂer
katter, eftersom vi redan har två
stycken. Men när vi såg den här lilla katten som satt och lipade med
tungan åt oss så kunde vi inte låta

Efter att ha levt instängd i en källare var Katten Minsta till en början skygg, men nu är hon en ganska trygg katt. Hennes öde har inspirerat matte och husse
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Miranda och Marcus Hedbring att skriva en barnbok om sommarkatter.
bli, berättar Miranda Hedbring.
Hon säger att det varit en omtumlande resa att följa Minstas
utveckling och framsteg. Från
att ha varit väldigt skygg, ängslig
och aggressiv till att bli en ganska
trygg katt som trivs bra i sin nya
tillvaro.
– Vi kände att vi ville göra något av våra erfarenheter samtidigt
som vi ville göra något tillsammans och då blev det en bok, säger Miranda Hedbring som stått
för det mesta av skrivandet.
”Minstas väg hem” är skriven
på rimmad vers och illustrerad
med svartvita teckningar. Paret

i korthet
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Sveriges främsta målare visas
KONST På onsdag kommer ﬂera av Sveriges främsta målare att samlas i Edsviks konsthall. Då slås
portarna upp för utställningen ”Svenskt samtidsmåleri”.
– Det här blir en av de största utställningarna
av måleri i Sverige på ﬂera år, säger konsthallens
konstnärlige ledare Ricardo Donoso entusiastiskt.
Vi vill visa var svenskt måleri beﬁnner sig i dag.
Bland de deltagande konstnärerna ﬁnns Lena
Cronqvist, Hans Wigert, Erland Cullberg, Max
Book, Ernst Billgren och Bodil Hedlund, 26 konstnärer sammanlagt. Vernissage klockan 11–20.
Utställningen pågår hela sommaren.

Hedbring ville att boken skulle påminna om bilderböckerna som de
såg ut förr, då de ofta var skrivna
på vers. Boken har de gett ut på ett
litet förlag, efter att de skickat manuset till de stora förlagen.
– När vi ﬁck ett av refuseringsbreven ﬁrade vi med champagne
på balkongen. De gillade verkligen vår bok, men hade redan fyllt
sin debutantkvot.
Eftersom Minstas egen historia
är rätt extrem blev hon en övergiven sommarkatt i stället i boken.
Enligt uppskattningar från Stockholms kattkasteringsgrupp ﬁnns
det cirka 20 000 hemlösa katter
i och omkring Stockholms stad.

I hela landet talas det om att det
ﬁnns mellan 100 000 och 1 miljon
hemlösa och förvildade katter i
landet.
– Det ﬁnns så många myter om
att katter klarar sig på egen hand,
men de stämmer inte. En katt klarar inte att leva utomhus på egen
hand. Jag har väldigt svårt att förstå människor som skaffar sig en
katt, likt en ny pryl för sommaren,
för att sedan bara överge den, säger Miranda Hedbring.
● Linda Dahlin
linda.dahlin@mitti.se
tel 550 552 68

Midsommardansa till swingmusik
DANS Swingmusik i världsklass. Det ﬁna omdömet har
Tommy Löbel Swing Band fått av såväl arrangörer, dansare
och lyssnare runtom i Sverige. Vid midsommar har bandet
som tradition att dyka upp på Mosebacke terrass – och det
gör man också i år. Både på fredag och lördag, med start
klockan 16, kan danssugna svänga runt till tonerna av Tommy
Löbels klarinett, Jörgen Sunshine Anderstigs gitarr och sång, Chans till dans.
ARKIVFOTO: SOFIA EKSTRÖM
Fredrik Hellbergs trummor och bas, Bosse Callströms vibrafon
och Bumbas bas.
Scenen är utomhus och entrén fri, så det är lätt att titta förbi!

tipset!
Om sommarvärmen blir för intensiv på
shoppingrundan i city – slink in i Konserthuset vid Hötorget. Där hänger utställningen ”Bilder av dans och toner”

till den 6 juli. Carl Köhler (1919–2006)
heter konstnären. Den känsla, kraft och
rörelse som ﬁnns i hans konst hämtade
han inte minst från musik och dans.

◗ Bok på rim

◗ Namn:
Miranda och
Marcus Hedbring.
◗ Ålder: 34 och 33 år.
◗ Bor: Lägenhet i Sjöberg, Sollentuna.
◗ Yrke: Miranda studerar, Marcus är matematiker.
◗ Familj: Katterna Lille, Lilla
och Minsta.
◗ Aktuell: Med boken ”Minstas
väg hem” skriven på rim (Lumio
förlag).

Gör som vikingarna –
tillverka dina pärlor i lera
HISTORIA Vikingagården Gunnes gård
håller öppet över midsommar och hela
sommaren, stängt enbart på måndagar.
Denna och nästa vecka är temat
pärlor som tillverkas på samma sätt som
vikingarna gjorde. Först bygger man
en pärlugn och bränner pärlor i lera.
Besökarna kan även göra pärlor i ben
och horn, som borras med handkraft på
vikingavis.
På gården ﬁnns även fem Roslagsfår
och en fjällko. Djuren betar och hjälper
därmed till att hålla marken kring gården
öppen. Gunnes gård har just nu två gulliga grisar som är fyra månader. Öppet
klockan 10–16.

