– Siden jeg ble uføretrygdet for et par år siden, har de fylt livet mer

MATMONSER: Om morgenen er det tid for frokost, da strømmer 60-70 katter fra kriker og kroker, og de som ikke får plass opp på benken, står på tå for å

– Kari burde hatt
Kongens fortjenestemedalje, hun. Hun er
en av dem som står
på natt og dag, sier
en av Dyrebeskyttelsens kattevenner.
– Nei, gi den til
kattene, svarer Kari
Berdalen nærmest
brydd.
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å lenge hun kan huske, har
hun hatt et varmt og bankende hjerte for dyr, men i
særdeleshet for katter.
Helt tilbake til barndommens rike, Dalen i Telemark, der
hun løp i skytteltrafikk mellom
naboenes bondegårder for å kose
med dyrene.
– Jeg har alltid vært glad i dyr,
spesielt hester og katter. Vi hadde
hund da jeg var liten. Men siden
jeg selv ikke vokste opp på noen
gård, måtte jeg ty til nabogårdene.
Der var jeg nok mest i veien, men
jeg hadde stor glede av dyrene.

S

Det må ha vært en stor overgang for henne da hun flyttet
hjemmefra til hybel i Drammen for
å vaske ved byens sykehus. For
første gang var hun fjernt fra dyr.
Den første katten fikk hun på
70-tallet, da hun fikk egen leilighet
og fast jobb i Elektrisk Bureau.
– Jeg fant en notis i avisen, dro
til Maridalen – og plutselig var jeg
katteeier, minnes hun.
Liten og sped sitter hun ved
kjøkkenbenken i Dyrebeskyttelsens lokallag, et rødmalt hus med
sjel, på den nedre pynten av
Nordstrand, med Mosseveien som

en grå skillelinje mot en enda
gråere flik av Oslofjorden i horisonten.
I vinduskarmen ligger tre katter,
de skuer også ut over fjorden
denne dagen. En annen har breiet
seg utover kjøkkenbordet som en
boa, mens et lite nurk har søkt
tilhold på Karis fang, der det reddet seg vekk fra tre andre som
skvatt opp i den andre vinduskarmen.
Ingen tvil om at livet til Kari
Berdalen er fylt av katter. Hele
første etasje av villaen er like

