Till huvudsidan, "Berit Elisabets mått och stort" Där finns materialet från min gamla hemsida, och adressen till min blogg, där jag
finns nu.
Kontakt Gästbok

Arkiv 1

Kaspers nästan-blogg, april-juni 2008
Jag vill att mina nästan-bloggar ska följa med till min nya
sida, när min gamla släcks ner. Så att ni kan läsa, om ni
vill. Matte mixtrade till det så här.
Inte så bra eftersom bilder inte går att klicka på.
Knepigt blir det också med sidbrytningar och sånt i det
här komprimerade formatet. Interna länkar fungerar inte,
eftersom vi ju har flyttat. Skrotmatte!!
JAG för min del tycker förstås att vi kunde ha fortsatt som
tidigare. Jag tycker INTE om förändringar.
Men matte pratar om att det blir enklare i fortsättningen,
när vi börjat "blogga vanligt" som alla andra.
Då kommer jag att få prata mera - och DET gillar jag ju.
Bara lite "skräp" lämnades kvar på gamla sidan. Och jag
antar väl att latmatten i alla fall gjorde så gott hon kunde.
(Ordningen är bloggens, dvs de senaste överst/först.)

18 juli
Badat utan kamera - idag igen!!
Badat har jag, och lekt med en terrier! Utan kamera! Skönt att slippa posera förstås, för det gör jag både
sällan och ogärna. Är trött, terriers är minst lika leksugna som jag! Tröttnar aldrig, dom heller. Ni kan väl i
alla fall få se hur jag hemma på altanen vädrar efter nya kuligheter. (Fick tji!)

Ni måste ju också få se - när jag igår hade grejsat färdigt med mina ben kom PETRUS och la sig där och
SOV! Till och med katter gillar mina ben! Eller så var det att matte satt precis bredvid och skrev på datorn.
Nä, jag tror det berodde på benen!

17 juni
Ordning och reda
Matte tänkte visst städa, tog fram dammsugaren. Det var igår kväll. Men hon kom tydligen av sig, så jag
hjälpte som vanligt till att bringa lite ordning i kaos.
Samlade dom flesta av mina bästa ben i ett snyggt mönster, letade också efter roliga flätan men hittade den
inte. Har väl gömt den ute nånstans. Fast bollsockan kan man också ha ganska kul med, håller just på att
flytta den lite. Och den där lilla löjliga pipleksaken är också rolig, men bara så länge den INTE piper! Snart
har jag bitit sönder den helt, matte försöker rädda den men jag tycker att JAG ska få bestämma vad JAG
ska ha MINA saker till!

Vad tycks – visst ordnade jag mina ben fint! Jag gillar dom allihop, tar mig an dom i tur och ordning. Tur att
jag hann ordna dom, för nu ska vi gå och bada!
Dammsugaren – den kan gott stå där ett tag till, säger matte! Undrar varför hon då tog fram den??!! Ärligt
sagt - hon behöver nån som har koll på läget ibland! Kolla bara hennes dagslända för idag! Fast det där
hände före min tid, då levde fortfarande Klara som jag hör talas om ibland.
15 juli
Ändrade planer
Mollie kom inte hit, vi åkte dit i stället. Och kor, det såg vi bara på avstånd idag. Nåja, KVIGOR då, om det
ska vara så noga.

Men eftersom matte inte mådde hundra bra gick vi inte ända ner till vattnet. Det närmaste vatten jag kom
var några deciliter i en presenning - här fanns visst getter för ett tag sen. Nåja, man får inte va nogräknad!
Mollie var som vanligt oförstående! Hon är verkligen inte mycket för vatten, den tjejen! Men go´ är hon! När
hon inte är ilsk, alltså... :-)

Bra dag har det varit, för sen for matte och jag iväg till en "valp" som fyllde år, och där träffade jag Bonnie.
Kul med ny kompis, fast Bonnie inte är det minsta lik Mollie, och inte lär jag väl träffa henne särskilt ofta
heller... Gör iten så mycket, för Mollie ÄR kuligare!

Tycker det är nog för idag nu. Jag är trött, har sprungit flera hundra mil tror jag. Ätit kakor (inte så många)
och knäckebröd. NI får inte se nån bild på kakorna, skulle kanske bli avundsjuka. Förresten är dom ätna, så
det är så dags nu! Och knäckebröd - nä, det får vara det också! Skulle vara den bit som Mollie käkar på då.
Medan matte och Susanne åt soppa. Fast bara en liiiten bild i så fall!

!
Men jag tycker ni ska titta på ett par bilder på mattes sida - hon gillar verkligen KONSTIGA saker! Ett urdjur,
säger hon. Håller visst på att bli rena bild-nästan-bloggen, det här! :-) Matte hälsar!

14 juli
Alltför låg ambitionsnivå?
- Där ser du, sa matte, när vi kikade på min sida!
- Vaddå SER, sa jag.
- Att du inte klarar av en riktig blogg! Att du inte klarar av att skriva varenda dag! Att det är TUR att du bara
har en nästan-blogg!
Jag tycker inte alls att det är tur. Hade jag en riktig blogg så skulle jag minsann se till att få skrivet här
VARENDA DAG. Så det så!
Matte säger att det litar hon faktiskt inte på. Att hon känner oss båda ganska väl. Och att det är bättre med
en ambitionsnivå som man klarar att nå till!
Så KUNDE det förstås vara, men jag för min del, jag tvivlar. Börjar tro att hon bara SKYLLER på mig! Att
det är HON som har en för låg ambitionsnivå!
Jag har bara gått en kortare sväng till sjön idag. Fick inte bada på badplatsen, för där får ju inte hundar
vara. Där brukar jag vara ändå, men en liten flicka var rädd för mig, hehehe, så jag fick bada vid sidan om.
Men det gjorde ingenting, jag är ju simkunnig.
Men en sak bekymrar mig. Jag får åka bil alldeles för lite. Jag gillar att åka bil, matte säger visserligen att
jag visar nåt som hon kallar ”typiska stressymtom”, men jag menar att jag bara är intresserad. Som idag.
Hon for iväg för att handla – utan mig! Och jag som egentligen behöver så mycket miljöträning (säger hon
åtminstone i andra sammanhang).
Hon säger att hon inte kan lämna mig i bilen för att det blir alldeles för varmt där.
- Vaddå för varmt? säger jag. Det har jag aldrig märkt!
- Nej, säger hon, det är just det. Du har sl it märka det därför att du inte får följa med och handla när solen
skiner!
Det där tror jag inte riktigt på. Jag har suttit i bilen massor av gånger när solen skiner.
- Men då har det inte varit SOMMAR, säger matte.
Hon är allt bra konstig ibland. Blandar ihop saker. Det gör dom flesta människor ofta, har jag märkt. Är både
virriga och inkonsekventa. Men det är väl lika bra att ta dom som dom är. Har väl inget annat val.
Förresten – jag skulle klara mig lika dåligt utan matte som hon skulle klara sig utan mig! Det är allt bra fint,
att vi har varandra. Såna vi nu är :-)

Litet PS. Har bara blåbärsplockningsbilder att visa idag, och det blir ju lite enformigt. Själv
gillar jag att titta på den här bilden av Filip när han gäspar, så den kan ni ju också få se. Han
ser inte klok ut där han ligger i mattes baden-baden.

10 juli
Händelselöst
Har betat smultron och blåbär och badat lite grann och pratat med en granne som åt glass hos oss. Inga nya
kantarellnosar har tittat fram, och dom gamla har inte växt till sig alls. Har fått bada lite, och DET var ju
skönt. På vägen gick dom här briarderna förbi igen, men jag fick inte hälsa på dom! Den svarta skulle inte
gilla mig, sa deras matte. Trist typ - om det nu var sant. alltså! Fast dom verkade lite malliga. Den bruna är
visst en BIS-hund - har ingen aning om vad det betyder, men matte såg vederbörligen imponerad ut. Undrar
om hon verkligen var det? Hon har t,ex aldrig haft en tanke på att ställa ut varken mig eller någon annan av
de hundar hon haft. Är väl för lat, kan jag tänka! Men det känns okej!
Här är dom, dom stora briarderna.

Matte talar om för mig att hon faktiskt tycker om de där båda hundarna! Tycker dom ser jättemysiga ut! Men
det är klart, ändå trevligare hade det varit om dom kunnat åtminstone HÄLSA på mig, Det tycker hon också.

8 juli
Bra dag i dag!
Jag har varit hos Mollie idag. Matte tog en massa bilder, och en del tänkte jag ni skulle få se.

Så här ska ju stenar se ut.
Mollies matte Susanne tyckte
Först täckte vi ett skojigt träd - den här lilla stenen var så fin.
Sen blev det mycket bättre eller var det kanske matte som Och då tog förstås matte en
hade så bråttom att undersöka
bild,
tyckte att jag borde sitta och
den här lilla men naggande
Konstigt tyckte jag. Var väl Fast det här är inte sten, det är goda pölen, så att kameran
passa det en stund. Mollie
Karljohan, sa matte.
inget märkvärdigt med den!
tyckte det var lite fånigt,
knappt hann med.
Den låg ju inte ens i vatten!

Hehehe, kameran hann inte
med här heller...
Men NU då, matte!

Här plockar vi smultron,
Susanne, Mollie och jag.
Jättegoda var dom, och väldigt
många också. l

Blåbär är minsann inte dumt
det heller. Det finns massor i
skogen, och det gillar jag
verkligen.

Att joksa i lera kan man inte
Här innanför alla rosor bor
Det fanns fler, men dom var för
göra med Mollie, men ÄTA Mollie. Matte önskar att rosorna
små ännu, sa matte. Dom ska
TITTA HÄR SIGGE!!!!
tillsammans, det går fint. Finns var hennes, men det är dom
jag få träna på, sa hon. BRA,
Ett par kantarell-nosar som
nog inget som inte hon äter!
inte. Hon har nog glömt att
för då ska jag få korv och
matte hittade här hemma! Jo,
plantera några...
köttbullar.
ärligt sagt, det VAR hon som
Kantarellmacka
låter också fint!
hittade dom och inte jag!
Nu blev jag trött! Så här många bilder har jag aldrig visat förr. Det blev nog lite för många, men det får väl
bli desto färre i morgon. Eller när det nu blir!
Natti!
3 juli
Nääe - inte skorpa!
Såg att att Moa och Molly (Cavvetjejerna) fått slicka vispen ren från rulltårtesmet. Vad tror ni JAG fick?
Naturligtvis vägrade jag! Skulle en stackars skorpa va nåt!!?? När jag ville slicka visp?

Men jag har i alla fall fått bada. Till och med i två sjöar! Matte hade inte kameran med sig. Bara skorpa och
ingen kamera - jaja, det kanske jämnar ut sig mot två sjöar.
Förresten råkade matte hamna här! http://www.youtube.com/watch?
v=C2z_4JeXjkg&feature=related Det är förstås inte jag på filmen, men precis sån såg jag också ut!
Matte vet inte hur man sparar ner så att det visas den där vinjettbilden på YouTube, men hoppas att länken
fungerar. Tycker förresten att den där valpen som väljer att strunta visar tecken på gott omdöme. Om nu
matten var så road av att leka med bollar kunde hon väl göra det själv!
1 juli
Det finns hopp för Mollie!
Vem kunde trott det, om den där badkrukan! I dag har Mollie SPRUNGIT i vattnet! Titta!!!

Min vän Mollie har minsann kommit tvåa på utställning - "väldigt fin hund men dålig visning" viskade
domaren sedan i förtroende till matte Susanne :-) Det visst hon redan, men tyckte ändå det var kul att
prova. Mollies svans är visst extra fin!

Joorå för all del, ganska fin, åtminstone är den KUL! Jag roar mig mycket med den. Tar tag och drar ut den!
(Men ärligt talat, min svans är snyggare!)
Fast bild på den får ni se en annan dag! Matte har inte tid med datorn längre, säger hon! Synd, för vi
snubblade över en liten död näbbmus också. Men den bilden ser för läskig ut säger matte, kanske har hon
rätt! Och när JAG badar - det är visserligen mina personliga favoritbilder, men kanske har matte rätt där
också, att det kan bli för mycket även av det goda. Men liiite tvivlar jag på det...

28 juni
Trist dag!
Matte har nästan bara pratat i telefon hela da´n. Och vattnat. Men kanske jag åtminstone får mig ett
kvällsdopp? En hundlig rättighet, som jag ser det. Och så blev jag så jätteglad över att se både
sommarflickan och hennes bror i min alldeles egna gästbok! Dom missade att träffa Mollie här hos mig, men
ett par bilder från förra veckan kan dom åtminstone få! Dom känner säkert igen sig. På tisdag kan jag ta fler
bilder, för då kommer Mollie hit.

Matten Susanne var mäkta imponerad över att Mollie vågade doppa fötterna! – Ja se tjejer...!!!

Det är så här det brukar se ut - jag i sjön och en mer undrande än beundrande (är jag rädd) Mollie på land.
Jag lockar och lockar, men tji får jag! Här räcker min charm inte till. Men än har jag inte gett hoppet . Kanske

skorpor kan locka? Hon gör vad som helst för en skorpa eller en godbit, säger hennes matte. Jag ska prova
på tisdag.
27 juni
Kasta skorpor i sjön - varför de´??

Sommarflickan ville absolut att vi skulle gå (OM-)VÄGEN ner till sjön. Ville förstås få promenera med mig i
koppel. Okej sa matte, men HEM går vi över ängen! Flickans storebror följde med. Han letade mest smultron
att mata mig med. Snäll kille!

Matte kastade skorpor i sjön - så här gällde det att jaga! Att jobba för brödfödan! Hon ville få mig att simma
lite längre ut än jag brukar, sa hon. Fick dessutom slåss om maten med en massa fiskar, höll på att få en
av dom i munnen!

Struntar i det här nu. Ger mig iväg! Resten kan dom där blötdjuren få ta! Bara småsmulor kvar. Inte värda
min möda.
Hoppas ni kan se stimmet i vattnet. Har faktiskt ingen lust att umgås med såna där! Tror inte dom skattar
mig efter förtjänst!

26 juni
Fått smultron
Jag gillar smultron! Hemma hos mig finns det massor, och nu har matte täckt att det är JAG som äter dom
för henne. Va, säger hon, betar du smultron??!! Jajamensan! Man ska ta vara på livets goda. Idag kom
förresten sommarflickan och bjöd mig på några som hon hade plockat. Självklart fick hon en massa
nospussar som tack. Har ingen bild på det, men i stället kan ni ju försöka hitta mig i den här bilden.
Observera att det inte är jag som är så liten, det är gräset som är så högt! Ängen finns nedanför vårt hus.

Och så har jag fått en länkkompis - Sigge! Vill gärna ha fler. Ska höra med dom där trevliga som skrivit i
min gästbok! Jag har svarat dom där, men glömde att fråga om just det. Matte har lovat att låta mig skriva
här ofta. Ska bli kul!
Vill ni förresten se en bild på min ena katt? Det här är Filip - han som kan sitta bredvid en fylld vattenskål
och ynkligt tala om att han håller på att törsta ihjäl. Han ska SE när matte fyller på vatten, annars kan det
vara!

Hej då, för idag!
25 juni
Vaddå brygga
Matte ville att jag skulle sitta här på bryggan så att hon fick ta en bild - trist, det ser ni ju att jag tycker!
Vattnet väntade ju på mig!!! Vill sommarflickan och hennes kompis umgås med mig vid sjön så får dom allt
lov att hoppa i, dom också! Det borde matte också göra!

Fast det kan vara ganska spännande att vada i det gröna också...

24 juni
Min midsommar
Har ju varit i Dalarna ett tag, firat midsommar, träffat en massa konstiga varelser och så förstås sällskapat
med "farbror Brasse". Han leker inte så mycket, gillar att ligga och slappa. Fast BADA, det kan han nästan

lika bra som jag. Brasse är "mostrans" hund. Hon har en liten t också, som ni kan se på andra bilden. Han
får gå ensam, eftersom stora t en mobbar honom. Titta på lilla t ens kam! Han höll nästan på att dö, fast nu
har såren delvis läkt När stora t en bara var kyckling så blev HAN mobbad, så nu ger han väl igen? Fattar
inte varför två hönskillar inte kan vara sams, det kan ju Brasse och jag vara. Kika på tredje bilden så ser du
vad JAG tycker om både stora t en och alla hans konstiga tjejer! Då var nöffnöffen kuligare! Osså mostrans
barnbarn förstås! Fast allra bäst var det att bada!

    
Och så finns det hästar också på "mostrans" gård. Konstiga namn, Haflinger och Frieser... När man kan
heta "Japansk spets"...
Jag fick lite gott att äta också, men inte alls lika mycket som matte. Jag gnäller lite nu, men egentligen hade
jag jättekul dom där dagarna. Fattar inte varför vi inte kan vara där alltid. Fast det förstås - där finns ju inte
Petrus och Filip och Maxi - så nääe, det är i alla fall bäst hemma! Katter är bra kompisar, faktiskt bättre än
monsterstora hästar! Å andra sidan finns ju Brasse där - tur att det är matte som bestämmer det här och
inte jag! Jag skulle bara vela och vela och vela...
Vill nån veta nåt om midsommarstångsresning och sånt, så får ni kika på mattes Dagsländor!
Jo, när jag riktigt tänker efter - jag är bra på att tänka när jag bara vill! - så ÄR det bättre hemma. För
mostran har ingen dator!!!
14 juni -08
Nu har hon hunnit!
Hon har hunnit nu, hon har köpt en ny kamera åt mig. ja, lite åt katterna också förstås, men mest åt mig!
Men inte blev det som jag trodde inte! Först blev hon borta länge, och jag blev lämnad ensam. Sen fick jag
nöja mig med att vara ute på tomten en stund, för matte skulle STUDERA, sa hon. Hann inte med nån
skogspromenad, inget bad heller. Undrar om det var därför det knallade och bråkade så dant ute, jag
försökte verkligen få matte att sätta stopp för det, eftersom det inte hjälpte att jag skällde så mycket jag
orkade. Rädd blev jag inte, men väldigt förtörnad. Vad hade det där bullret hemma hos OSS att göra!

Som sagt, jag hade ju trott att en ny kamera skulle betyda massor av promenader och sånt - men än har
jag inte gett hoppet helt. Åtminstone NÅGON ska det väl hinna bli innan snön kommer!
EN inomhusbild på mig blev det i alla fall, när jag gjorde en insats med Petrus öra. Han brukar be mig om
lite rengöringshjälp ibland. Jag ska försöka lura med mig matte ut i morgon. Trots att hon bara hunnit till nåt
med "auto" i kameran. Men nu ska jag sova! Man blir väldigt trött av att göra ingenting, har jag märkt.

12 juni -08
Varför hinner hon inte, hon matten?
Hon skulle ju fara iväg och köpa en kamera åt mig! Hon måste åka många mil säger hon, för den hon
troligen vill ha finns inte närmare. Jag som trodde att man kan handla på Internet??!! Jag vill att hon ska ta
bilder av mig. Inte fara till tandläkare stup i kvarten, (hon var där idag igen och lämnade mig hemma), inte
åka och handla och inte fika nånstans där inte jag också kan få vara!
I går fick jag i alla fall följa med, men när matte såg hur mattan såg ut där, dit vi var bjudna, så BAND hon
mig! Jag fick visserligen ligga vid hennes stol medan hon åt av den goda maten (som ingen fick mata mig
med!) men jag slapp i alla fall att vara hemma.
Jag FÄLLER, javisst, det ser väl jag också! Mattes svarta långbyxor ser för roliga ut, hehehe. Men
gårdagens värd sa att det inte gjorde något att deras matta såg ut som mattes byxor, dvs nästan som en
fårskinnsfäll, där jag hade legat. ”Vi har dammsugare”, sa han. Naturligtvis hade matte inte ens sin gamla
kamera med sig. Det borde hon ha haft, för den där värden som satt bredvid matte pratade med mig och
klappade mig nästan hela tiden. Hon skulle ha tagit en bild på honom också. Han HADE velat ge mig en
smakbit, det såg jag nog, men matte sa ”nej”. Jag får aldrig smaka nåt vid bordet. I varje fall inte hemma.
Fast vad matte inte vet är att det händer att någon smyger åt mig något på andra ställen, tror dom tycker
nog det är lite synd om mig med en så sträng matte. För jag gör ju vad jag kan för att se ut som om hon
nästan ALDRIG ger mig något överhuvudtaget!
Undrar om jag får gå och bada idag? Skulle vilja det, fast det inte alls är där otäckt varmt längre. Matte
fryser, säger hon. Vekling!! – "Är du där, matte! Ska vi gå nu!"
4 juni -08
Koka inte din kompis!!!!
Den här tabellen hämtade jag hos Sigge. Redan har någon hunnit dö i år. Ser du nån instängd
stackars hund i en bil, slå larm! Snabbt som ögat. Akut ska du slå sönder fönstret och ta ut
hunden. Fy tusan, alla människor borde verkligen inte få ha hund!

3 juni-08
Riktigt extra härligt geggigt
I dag hälsade jag på hos Mollie igen. Joodå, vi ses varenda vecka! Där hon bor finns det kor
och kvigor, och skog och ängar. En havsvik också, men dom där stora kvigorna höll
fortfarande till på strandängen, så jag fick nöja mig med skog och vanlig äng.
Fattar inte vad dom har där att göra, dom badar ju inte ens! Bara ligger där. Kunde dom väl
lika gärna göra i skogen! Till och med i nån annan skog än Mollies.
Jag hittade i stället en fantastisk lerpöl att gegga runt i, och nåt osedvanligt kolossalspännande att rulla mig i! Resultat blev duschbad MED SCHAMPO i Mollies badkar!
Lunch åt mattarna i Mollies trädgård, jag sprang ut och in och från Mollies saklåda hämtade
jag sju märgben, två tuggben och tre tuggbensrester, en grön groda och två pinnar.
Tyckte att jag gjorde trädgården riktigt fin, och det tyckte Mollie också. Mollie är min bästa
tjejkompis, det har ni nog redan förstått. Både jag och hennes matte tycker att hon är
JÄTTESÖT. Min matte säger ingenting, hon! Ibland tvivlar jag starkt på hennes omdöme.

Vad tycker ni? Just det – naturligtvis att Mollie är en riktig skönhet! Här ska hon just ge mig

en tuggbensrest.
PS. Hon ska på utställning om några dagar. Det ska inte jag, det behövs inte säger matte. För
hon vet redan att jag är allra vackrast. Men inte blir jag mallig för det, inte. Trots att jag i just
det här fallet inte tvivlar på mattes omdömesförmåga. Fast hon fortsätter att förminska mig.
Hoppas hon i alla fall lämnar NÅGON päls kvar!

1 juni -08
Äntligen!
Äntligen har matte fattat att det är JAG som ska ha första ordet på MIN startsida! Förargligt
då att jag inte har något särskilt att säga. Än har inget hänt idag, har månne matte glömt att
vi har en sjö? Ett litet nappatag med Maxi har jag förstås haft - flera stycken faktiskt - och
när han känner för det så ställer jag förstås !

30 maj -08
Trist först och skönt sen
I dag fick vi vara ensamma flera timmar. Jag inne och katterna ute, dom klöste på altandörren
och ville in. Jag ville släppa in dom så klart, men det finns ju gränser för vad jag klarar. Men
matte kom hem till slut och då gick hon och jag till sjön, och det gillade jag. Ni kan få se ett
par bilder, om ni vill! (Förresten har jag förstått att matte haft det ändå tristare än jag, för
hon var hos tandläkaren! Länge. Undrar vad ”tandläkare” är för något? Det har jag aldrig mött
nån.)

Det är kul att liksom JAGA vattnet!

Här började jag längta efter ett sandbad också! Det skulle ni prova...

Tycker jag ser rätt bra ut så här, syns att jag GJORT något!

26 maj -08
Undrar jag...
Undrar om matte tycker att jag är för STOR! Hon tar bort massor av min päls, så mycket att
det snart inte är något kvar av mig tror jag! Så skönt för dig, säger hon, men vaddå – jag
tycker inte alls att det är skönt! Jo kanske efteråt, men man kan ju bli rädd när man på högen
ser hur mycket mindre jag måste ha blivit. Ingen bild som vanligt, men en enbuske på tomten
ser lite konstig ut. Liksom draperad i vitt. Men i kväll har det ju regnat, så den är kanske lite
mindre lik mig i morgon!
Klart att jag tycker att jag är stor, men det vill jag gärna fortsätta att vara. För visst är väl
8,5 kilo stort? Inte för matte tydligen, men det är det för mej. Förresten tycker jag matte är
lite knäpp, hon tror att fåglarna vill använda en del av mig för att bygga bo. Men jag tror att
dom redan har byggt färdigt. Och vad har jag med deras bo att göra, dom har väl päls själva!
Idag såg jag något härligt, två STOOOORA hundar gick förbi på min väg. Tror dom heter
briarder, och DOM får minsann ha sina pälsar kvar trots att dom har så mycket att ta av. Jag
såg ju hur stora dom var!
Skillnad det mot mina katter som jag har ett väldigt sjå med nu. När solen skiner och matte
har öppna dörrar springer dom ju ut och in hur som helst, och då är det svårt att alltid ha
koll. Men jag jobbar hårt! Och i morgon ska jag träffa Mollie!
20 maj -08
Läbbigt dike
Idag gjorde min kompis Mollie och jag en otäck utflykt. Mattarna pratade om hur vackert det
var men jag tyckte det var läskigt! Från Akaren som är en sjö går det ett stort och brett dike
som borde ha varit en bäck. Eftersom det inte är det blir vattnet fel på nåt sätt. Naturligtvis
plumsade jag i, men jag kom inte igen! Kanten var för brant! Mollie pep men mattarna
verkade inte bry sig så mycket, jag simmade en bit och kom på andra sidan och blev ganska
orolig för att matte och jag i fortsättningen skulle få leva våra liv på varsin sida om det där
diket!
Men det behövde vi inte.
Fast svart blev jag, det var ett konstigt vatten! Väldigt spännande luktade det också – ruttet
sa matte! Och halva jag blev alldeles svart. Men jag fick bada i våran egen lilla sjö på
hemvägen, så jag blev vit igen.
Men som sagt – ingen bild.
Säger väl en del om min matte att den enda hon tog var när Mollie och jag var hemma hos
mig igen och stod och väntade på att hennes matte skulle komma ut från toa...

19 MAJ -08
Smakat på bibeln
Titta vad jag gjorde när matte inte tog mig med! Jag har länge funderat över den där stora
saken längst ner i bokhyllan. Den bara ligger ju där! Till ingen nytta. jag tänkte nog att det jag
tänkte på var något bus, men vaddårå - när nu matte lämnade mig ensam, så...

Det smakade rätt gott faktiskt, godare än "Vägen till Klockrike"! Men nu har matte flyttat den
här stora. Fast hon blev inte så arg som jag trott, mumlade något om att "visserligen är det
en familjebibel", men hon nöjde sig med att blänga på mig. Bannade inte alls så mycket. Hon
såg väl hur jag ansträngde mig att se riktigt skamsen ut, hihihi! jag tror hon gick på det!
En stund senare såg jag ut så här, nedanför hennes stol:

15 maj -08
Sommarflickan och hennes bror
Eftersom matte alltid glömt kameran när jag är borta nånstans, så tycker jag att ni ska få se
en bild som hon tog här hemma för ett tag sen. Sommarflickan (titta ett par inlägg längre ner)
har ju en bror också, och här ser ni hur dom ser ut! Jag hörde att dom har hittat min sida, så
då blir dom kanske glada över att få se sig själva. JAG blir i alla fall glad över att titta på dom!
Förresten - i går jagades matte och jag av kvigor! Jag ville hälsa på dom och dom på mig,
men matte tyckte det verkade lite läskigt när dom kom kutande efter os, så vi "räddade" oss
över till andra sidan staketet. Fegis är hon! Men vi träffade en trevlig trädgårdsmästare på
hemvägen, och där fanns en katt som insåg att jag gillar katter! Men nu får ni se bilden!

Förresten FICK matte smaka på murkelstuvningen jag skrev om häromdagen - men inte jag.

Som jag trodde, den räckte inte till mig och Mollie! Men vänta bara till nästa år. DÅ ska jag
minsann leta massor!
8 maj -08
Otacksamma matte!
Häromdan när Mollie och jag och våra mattar promenerade i våran skog hittade Mollies matte
tre murklor! Hon sparar dom och gör en murkelstuvning som hon ska bjuda oss på på tisdag.
Murkelstuvning på tre murklor – blir nog inte mycket över till mig, inte!
Matte måste ha blivit inspirerad både av Mollies matte och av svamphunden Sigge som finns
på nätet och är en hejare på att hitta svamp, för idag bara stirrade hon på marken och
manade mig att göra likadant. Ville väl dryga ut den där stuvningen.
Jag visade henne på MASSOR av såna där skrynkliga saker , dvs murklor, men inte då! En del
kallade hon för ”kottar”, andra för ”löv” och någon för ”barkbit”. Då tog jag verkligen i, för jag
tänkte att NU ska hon väl ändå se – då kallade hon min jättemurkla för ”stubbe”.
Otacksam är hon, men jag hade i alla fall skoj och badade många gånger i våran andra sjö.
Men nu väntar visst något som jag inte alls gillar – hon tänker klippa mina klor! Fast en sak är
bra med det – jag får en grisknorr. Så hon får väl hållas, även om jag tycker mig ha rätt till
viss protest. Förresten är jag trött nu efter all murkelletning och allt badande, hoppas jag
åtminstone får sova en stund innan hon tar fram den där klotången.
2 maj -30
Sommarflickan är här!
Grannen mitt över vägen har barnbarn, och ett av dom bara älskar mig! Och jag henne! Jag
gillar hennes bror också jättemycket, men det är Jenny som jag gillar allra bäst! Henne får jag
hoppa på och slicka i ansiktet så mycket jag vill. Idag följde hon och hennes bror med matte
och mig till sjön, där jag förstås badade och rusade runt som en tok. Dom där lite sjåpiga
stadsungarna var så rädda att jag skulle STÄNKA på dom när jag rusade förbi! Hihihi, klart jag
gjorde, stänkte alltså :-). Kul att retas lite med dom.
Tidigare i dag hittade jag årets andra ekorrsvans på tomten. Matte ser ledsen ut fast inte på
mig tror jag, hon muttrar nåt om jädrans katter… Jag skulle själv aldrig skada en ekorre, men
koll på alla mina katter kan jag ju inte ständigt ha! I varje fall inte när dom är ute och jag
inne. Jag misstänker Filip starkast.
Matte försöker trösta sig med att ursprunglig ägare till den där svansen nog skulle ha plundrat
ett och annat fågelbo om han fått leva. Undrar hur många fågelungar det kan tänkas gå på en
ekorrsvans?
Nu är jag trött, det tar på krafterna att roa stadsbarn! Och att kuta runt med en svans.
30 april-08
Bland vass och tång och ensilage!

Jag hälsade på hos Mollie i går - men min vanliga badvik var upptagen - av kossor! Dom bara
LÅG där, på ängen ovanför vattnet! Ingen badade, så dom var där helt i onödan. Min och
Mollies mattar ville tydligen inte störa dom - men JAG borde åtminstone ha fått FÖRSÖKA jaga
bort dom! Fast dom var ju väldigt stora, förstås! Förresten var det inga kor, sa matte, det var
kvigor. Okej, det gick bra att bada på mitt andra ställe också, men kändes lite trångt.
På hemväg till Mollies sopplunch gick vi förbi nåt konstigt och jättespännande, en sorts
ställning där det fanns något som luktade fantastiskt och hette "ensilage". Där hade tydligen
dom där kvigorna firat orgier, för något så trampat lerigt hade jag aldrig sett! Härligt - synd
att matte glömde att ta kort där! Jag kunde inte låta bli att rulla mig i den där härliga leran,
och blev svart till och med på ryggen! Matte var inte riktigt lika förtjust som jag, Inte Mollie
och hennes matte heller. Men vaddå, dom vet ju lika bra som jag att det finns ett bra badkar
hemma hos Mollie!

28 april -08
Sisådärja...
... nu tar jag hand om det här själv! Blir så trött på att matten bara säjer att hon ska skriva
om mej, men inte gör det! Hon skriver inte om mina katter heller, men det är ju deras sak.
Jag har nog med att passa och tala om när dom vill in eller ut, jag menar, dom är ju tre
stycken, så det kan vara ett sjå. Dom krafsar på dörrar och fönster både här och där, så det är
tur att jag har bra hörsel. Fast det var ju inte om katterna jag skulle berätta!
Jag är en stor hund nu! Jag vägde mig på Animalen häromdagen. 8,3 kilo. Fattar inte varför
matte envisas med att kalla mig sin "lilla" hund! Men okej, hon låter ju rar på rösten, så jag
bryr mig inte om att protestera. Vill ju inte göra henne ledsen.
Nåt som däremot gör mej ganska ledsen är att det där vita på marken inte finns kvar. Vatten
är ju också roligt, men det vita fanns överallt att plöja sig fram igenom, och vatten finns bara i
några diken och så i sjön förstås. När jag hälsade på hos Mollie häromdagen fick jag bada i
HAVET. Jag tycker det var ett hav, fast matte säger att jag överdriver. Men det var i alla fall
en vik av Östersjön. Och Mollie såg väldigt beundrande ut, hon vågar inte doppa ens en tass!
Det är synd att matte inte har en bra kamera, så att hon tycker det är roligt att fotografera.
Hon HAR en bra kamera, men den är inte digital säger hon. Hon har en digital också, men den
är INTE bra. Tycker att hon ska skaffa sig nån som det går att ta fina bilder av mig med! Så
att ni kan få se, menar jag. Struntar väl jag i, om den är digital eller inte! Här sitter jag i alla
fall, med öronen nere precis så där som en liten "jappe" inte ska göra när han vill visa sig från
sin bästa sida. Men jag tycker jag är ganska stilig så här också! Vi ses snart igen! Förresten
skrev jag "liten" jappe? Matte smittar visst... Hej igen...

28 april -08

Nedanstående tydligen skrivet i juli 2006 !!.
13 månader har Kasper blivit (Och detta fick bli lata mattes sista egna inlägg här :-)
Underbart att ”magkänslan” för dryga året sedan visade sig helt rätt! Visst tyckte jag under
ganska lång tid att det var en tämligen ynklig liten varelse jag skaffat till huset. Visserligen en
underbar och älskansvärd liten figur som nästan ständigt fick mig att le. Men inte mycket till
just hund, inte efter en stor hund som Klara...
Men nu vet jag. Liten till formatet betyder inte liten till sinnet. Och den plats en mindre hund
tar kan i realiteten vara väldigt stor! Kasper är faktiskt ”en mycket ansenlig hund”!!!
Han har långt kvar till mental vuxenhet, och fortfarande är hans stresströskel låg. Men hans
väsen är alltigenom vänligt, och vår varma tillgivenhet är så ömsesidig den kan bli. Vi ”är
varandras”, helt enkelt!
Kasper är inte en dvärghund. Han är en spets, nyfiken och förvånansvärt orädd inför allt som
är ”naturligt”. Dvs skogar och sjöar, andra djur och människor. Ingen tvekan, här handlar det
om att utforska. Däremot är ovana ”konstlade” omgivningar besvärligare. Samhällen till
exempel. Och bilåkning! Och Animalen, där han fick årets vaccinationsspruta för några veckor
sedan. Överhuvudtaget främmande inomhusmiljöer – åtminstone för en stund. Och där
blockeringen sätter in, där manar matte förgäves.
Livlig, märksam och beredd till aktivitet så har han ändå förmågan att fullständigt koppla av.
Villig att i möjligaste mån vara sin matte till lags är han också. Men när man drabbas av
”tillfällig dövhet” går det ju förstås inte... ”Det ska väl en matte fatta??!!”
Livsglädjen är jättestor, och han inser självfallet att till hans viktigare gifter i livet hör att
märksamma sin matte på allt som sker i omgivningen. En hare på tomten, någon som går
förbi på vägen, att grannen kommer respektive far iväg osv. Men som sagt - han har också en

fantastiskt förmåga att slappna av, och det är märkligt att se hur väl han anpassar sin
dygnsrytm till min. Med ett undantag - han ”gör kväll” tidigare än jag gör. Men det är ju helt
okej eftersom han snällt varje morgon väntar på att jag tar det första vaken- och go
´morronsteget.
Spännande var en långresa i midsomras. En del av mina värsta farhågor besannades, men
även mina frommaste förhoppningar :-)
Den åtskilliga timmar långa bilresan blev en stor prövning. Inte en sekunds avslappning i bilen!
(Hemresan gick dock betydligt bättre.) Däremot gick själva vistelsen väldigt fint. Medhavda
saker, ben, egen korg och eget sovtäcke, en vänlig katt och ett par leksugna fem-sexåringar
gjorde naturligtvis sitt till. Enda obehaget var kontakten med ett elstängsel! Gissa om han höll
sig undan det i fortsättningen! Och höll sig väldigt nära mig!
13 månader har Kasper hunnit bli. Någon kurs har vi inte gått, och inte heller planerar jag
någon. Svårast är att själv vara konsekvent, att vara tillräckligt tydlig och inte förvirra honom
med motstridiga budskap. Att inte glömma att hundens hörsel är kolossalt mycket bättre än
människans och att det alltså inte är höjd röst som ska till för att han ska lyda och/eller höra
mig.
Tänk så lätt det är att själv nästan skrika ”TYYYST!!!!” - och tro att han ska fatta vad jag
menar...
Så här - som alltid - gäller det att i första hand fostra sig själv!

Gamla hemsidan ligger kvar till våren 2012. Men vi har övergivit den, eftersom vi har en ny.

