Terre är coolaste katten i byn
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LILLA RÖDDE

Det är fullt möjligt att han är en av Sveriges coolaste katter. Trettonåriga
birmakatten Terre är Kerstin Knutsäters stolthet – och att det gått bra för honom
i många utställningar är inte konstigt. Han är en charmerande diva, lugnet själv
och linslus på samma gång.

FAKTA
Birma eller Helig Birma räknas till de semilånghåriga raserna. Birmakatter har så kallad
himalayateckning, det vill säga ansikte, öron, svans och ben har en mörkare färg på kroppen. Det
finns många färgvarianter, till exempel, brunmaskad, blåmaskad och rödmaskad.Typiskt är att
fötterna är vita – det ska se ut som sockor.

Han ligger lojt utbredd på klätterställningens näst högsta avsats hemma hos Kerstin Knutsäter i
Lilla Rödde utanför Blentarp.
Katter kan inte le men det är precis vad det ser ut som att han gör, Europa Premiär Blå Nyckelns
Marwin. Ett lite hemlighetsfullt och lockande leende, som en katternas George Clooney eller
liknande grann stjärna.
Och med sin speciella utstrålning och sitt kolugna temperament så har Kerstin Knutsäters stolthet
lyckats charma många utställningsdomare genom åren. För enkelhetens skull kallas han Terre till
vardags.
- Han har nog varit med på bortåt 150 utställningar, säger Kerstin som fött upp birmakatter i snart
30 år.
Det började 1980 med en birmahona och efterhand växte intresset till en passion. Numera har
Kerstin, som gick i pension från sitt jobb i Malmö för några år sedan, sju vuxna birmakatter, flera
av dem avelskatter. Och utöver uppfödningen - Biseros kallar Kerstin den - så är hon också aktiv i
flera olika organisationer för kattuppfödare.

Katthem
Att huset i skogsbrynet inte bara är hem för människor syns överallt. Klätterställningar, klösbrädor
och små kattfåtöljer står här och var, och på en vägg sitter kokarder från utställningar där Terre
varit med.

Från en låda i ett av rummen hörs ett stillsamt gnyende. Fyra små ungar, fyra dagar gamla med än
så länge stängda ögon, ligger och kravlar runt kring varandra i jakt på rätt spene på mammas
mage.
Men ungarna är inte
barn till Terre. Han
är nämligen kastrerad sen fem års
ålder.

Fyra dagar gamla birmaungar. Bilder: Sprisse Nilsson
- Från början hade jag tänkt mig att ha honom för avel, det hade ju varit fantastiskt. Men
problemet var bara att han aldrig intresserade sig för damerna. De kunde stå och skjuta rumpan
mot honom men han brydde sig inte. Så han blev kastrerad och jag började ställa ut honom i
stället.
Senaste utställningsresan gick till Grömitz i Nordtyskland, där Terre blev Best in Show, och i helgen
bär det av till Danmark.

Gillar utställningar
Det är uppenbart att det inte är något plågeris alls för Terre att kuska runt till utställningar. När
YA:s fotograf tar fram kameran blir han precis lagom nyfiken och intar självmant olika poser
passande för en riktig kattkung.
Även om birmakatter liksom många andra raskatter är förhållandevis dyra att köpa är det inget
man blir rik på, åtminstone inte när man föder upp i mindre skala, säger Kerstin.
- Jag går back tiotusentals kronor på katterna varje år, veterinärbesök, intyg och avelsförsäkring
kostar ju mycket för varje unge man säljer. Men birmakatter är det mest fantastiska som finns. Det
här kommer jag aldrig att sluta med.

Spanar uppifrån
Medan YA pratar med Kerstin spanar Terre från sin upphöjda position, och visar upp sina lurviga
trampdynor.

Liksom det kommer hår ur öron och näsa på äldre mänskliga herrar så får birmakatter päls mellan
tårna när de blir äldre - Terre tävlar numera i veteranklassen.

Charmig diva
Och som den charmerande diva han är har han också sina vanor.
- Han har aldrig någonsin gått med på att äta torrfoder, han äter bara blöt mat. Men färsk svensk
gurka gillar han, och vindruvor. Lite speciellt för en katt, säger Kerstin.
Terre säger ingenting. Han bara ler sitt outgrundliga kattleende och kisar med de blå ögonen.
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