
Vad gör en ensam människa i en sådan situ-
ation? Ja Maria kunde i alla fall inte skjuta 
ifrån sig saken. Hon började att knacka på 
dörrar och sökte kontakter och resurser.

Till sist fann hon alltihop; en gubbe som 
hade flyttat ifrån orten kom flera gånger i 
veckan och tittade till katterna. Andrea och 
hennes kastreringsbuss (som vi skrev om i 
ett tidigare nummer av Utskicket) hade just 
inlett sin verksamhet. Och en del av fiskar-
na i fiskeläget både tyckte om och ömkade 
de stackars katterna i Abbekås hamn. Gub-

 En kattkris är ofta ett komplext prob-
lem. Nöden är stor; svårigheterna mån-
ga. Resurserna räcker aldrig till. Vad kan 
en ensam människa egentligen uträtta?
Maria trodde att hon hade lämnat stadens 
buller, larm och skrål bakom sig när hon 
flyttade från Malmö för några år sen.
Det hade hon också. Bullret tystnade. 
Luften gick att andas. Ahh sjöluft! Men 
Maria fick inte ro för det. I Abbekås var 
det nämligen kattkris. Bland bodarna nere 
i fiskeläget strök katterna omkring. Många 
katter. Flera verkade vara i dåligt skick. 
Maria var bara ute och gick med hunden. 

Utan hennes man hade det aldrig blivit 
något av. Inte utan Andrea och hennes kas-
treringsbuss heller. Eller gubben som tit-
tar till katterna ibland. Eller hamnförenin-
gen. Eller fiskegubbarna - kattvänner och 
kattstrypare inberäknade. För all del. Men 
initiativet kan nog inte komma från någon 
annan än en “ensam” som sätter fart. Och 
problemlösningen. Och samordningen. I 
Abbekås kom allt detta från Maria.

Mats Loman

ben hade inte haft en tanke på att låta kas-
trera katterna men han gav med sig när Ma-
ria kunde visa honom att kastreringsbussen 
kunde komma och göra ingreppen och själv 
redan hade ordnat med finansieringen. De 
kattvänliga fiskarna tyckte att Maria kom 
med ett storartat förslag - och de kattfient-
liga fiskarna gav med sig sedan de förstått 
hur bra Marias projekt snart kom att bli. 

Ensam är nog inte alltid så stark som man 
skulle önska. Å andra sidan är “ensam” 
kanske inte alltid så ensamt som det kan 
förefalla. Maria protesterar när jag blir för 
larvig i storordig och storögd beundran. 
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Ensam är stark nog


