GRÅLLAN
En stolt och speciell katt som har gett mig mycket glädje och tillgivenhet
Historien om den originella katten Grållan!
Grållan kom till oss av fri vilja 1995 och var en snäll och stolt liten madam. Ibland när jag satt och
drejade så hoppade hon upp på axeln och gosade, med krokiga krukor som följd.
En gång så hade jag lagt ut ett fågelrede med keramiska ägg i trädgården, det tyckte hon såg ut som en
mysig plats att sova i, så hon puttade helt sonika ut äggen ur redet och lade
sig bekvämt tillrätta i det och verkade ganska nöjd med sig själv.
En vinter när jag lagt in fröer i fåglarnas öppna mathus såg Grållan sin möjlighet till ett enkelt sätt att få sin
middag serverad på silverfat så hon smög tyst och försynt in och satte sig i mitten av bordet och
väntade på att sparvarna skulle flyga rakt in i munnen på henne, nu blev det inte
riktigt som hon hade tänkt sig, men hon tyckte nog att strategin var bra.
Vi bor nära vägen och har sett många katter stryka med genom åren och en dag trodde jag att vi förlorat
Grållan, en moped hade kört på henne vid cykelbanan och körde därifrån, mirakulöst nog så klarade hon sig
och efter en veckas sjuksäng kom hon på benen igen. Hennes huvud blev lite deformerat och hon kunde
inte sluta ett öga, så det såg lite läskigt ut när hon sov.
Veterinärjournalen blev välfylld med tiden med bl.a. kattslagsmål och uppriven mage som följd, olika
sjukdomar och andra olyckor som hon klarade sig igenom, så efter alla dessa missöden ansåg jag att hon
var värd en skulptur, jag kände att hennes 9 kattliv började ta slut..
Tillfället kom en dag när jag jobbade i verkstan, hon hoppade upp på marmorskivan och satt kvar och på
något sätt sa: nu har du din chans, tag vara på den, så jag plockade fram lera snabbt som ögat och började
avbilda och försökte fånga hennes drag och det som gör katter lite speciella för ibland sitter hon helt
blickstilla och ser eller lyssnar på något som inte vi kan uppfatta.
När vi sedan flyttade till det gamla huset så följde ju Zigge, vår lägenhetskatt med, men det tyckte inte
Grållan om, så hon flyttade in till grannen istället och inspekterade och markerade revir varje dag till
Zigges förtret. Och den 28/11-2011 så valde grannen att förskona henne från mer lidande,
så nu är hon i katthimlen och kikar ner på oss o ser så vi sköter oss.
Hoppas hon skänker dig glädje
Vänliga hälsningar från Harry & Grållan

