
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 10
Kaspers nästan-blogg,  oktober - november 2009
 
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 det
senaste överst/först.)

30 november
NU järnvägar...
Nu järnvägars - kommer hon inte i morgon heller, då FLYTTAR jag!!! Trots bia
och nytt täcke och allt!!! Jag vet ännu inte vart.

Nu är jag och Mollie snuvade på TRE TRÄFFAR! Mattarnas fel. Skitväder ska det
visst bli (som vanligt) men då kan vi väl vara inne och busa! Det är ganska fint
inne hos mej nu. Massa rött, massa adventsstakar, massa ljus, massa gran- och
tallris.

Än har hon inte ringt återbud!

Man kan tycka att det är till Mollie jag borde flytta, men eftersom det är hennes
mattes fel också, att vi inte har träffats på så länge så tycker jag att ett neutralt
ställe vore bäst. Ett dit vi kunde flytta båda två.

Så om du vet nåt ställe där en japansk spets och en mops skulle vara välkomna,
så hör för all del av dej!!

För den händelse alltså, att det blir ett återbud.

Adventsbilder? Nej, dom finns på mattes sida! 
 

29 november
Höjd standard!
Det går framåt för mej! Matte har bäddat nytt i min bia, eftersom hon köpt ett nytt
gästtäcke så har jag fått överta det här - måste säga att jag gillar det jättemycket!
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Ni ser va, hon har till och med rullat ut röda mattan för mej!!! Tror jag håller på att
stiga i graderna.

 

Jag har dessutom fått behålla mitt gamla invanda sovtäcke - och det har hon
placerat framför sovrumsdörren. Framför dörren till det där rummet som vi inte

använder just nu. 

Jag vet inte riktigt vad jag gillar det där, att den där dörren är stängd. Varje kväll
försöker jag locka med mig matte dit, men det funkar inte.

Förresten är det himla kallt där. Faktiskt mysigare här där vi sover nu.
Egentligen. Och nattakexen har också följt med hit, så den här nyordningen är
faktiskt helt okej. När jag tänker efter. Och matte vill absolut inte flytta tillbaks, hon
funderar i stället på att byta rum för gott!. Fast på sommaren är det andra svalare
och bättre... Det blir svårt för henne, det här!

Matte har förresten kört iväg svarta katterna från min bia flera gånger i dag, dom
ville så klart också prova nya täcket. Det fick dom ju inte, så här ligger dom och



tjurar... 

 

27 november
Jag är som en gris! 
Matte skriver om grisar idag. Tycker ni ska läsa det. Jag spinner vidare på
hennes tankegångar.

Jag har träffat en gris en gång, förra sommaren. Det var en riktigt intressant
kompis. 

Jag ville gärna leka med honom. Vi hade ett intressant samtal som dessvärre tog
slut så småningom. Det där stängslet mellan oss gjorde ont när jag kom emot
det. Den här knorrbäraren och ett par kamrater fanns hos mattes syrra i Dalarna.

Leka kunde vi alltså inte, jag kom inte in och han kom inte ut. Eller om det nu var
en hon. Det spelade liksom ingen roll.

Viktigt var i alla fall att vi kände igen varandra. Han tyckte precis som jag att det
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var skönt när solen sken, att grönt gräs var trevligt och att det var intressant att
böka lite och undersöka vad som kan finnas där nere i marken. Han var ännu lite
mer intresserad än jag, men vi förstod varandra.

När matte kom och kliade honom blev han väldigt glad. Och rätt som det var satte
han en väldig fart och skuttade omkring där i sin skogsbacke. Precis som jag
skulle ha gjort om jag hade varit han.

Jag har förstått att han inte blev lika gammal som jag har blivit. Kanske att jag
rentav har tuggat på hans öra? Men det spelar inte så stor roll, så länge han
levde var han min kompis. Mattes och "mostrans" också.

Jag tycker att alla djur som lever ska ha det bra. Jag tycker att alla människor ska
fatta att vi både känner och reagerar. Att vi är värda respekt för dom vi är. Alla
kan inte älska alla, varken djur eller människor, men respekt kan vi alla visa. Bör
vi visa.

Undrar om den där Hultström med likar har någon hund? Undrar om dom i så fall
behandlar den som dom behandlar sina grisar?

Skulle inte tro det.

Men vad är egentligen skillnaden? Från VÅR synpunkt sett, alltså?

25 november
Kopplad matte
Solen tittade fram i tre minuter - vi hann inte ut! Det blev som vanligt en gråtrist
promenad. Ovanligt trist, förresten, för jag fick lov att ha matte i koppel! Vi skulle
gå till andra sjön, men eftersom vi såg en öppen bom förstod vi att där fanns
antingen jägare eller andra bilar på besök till någon av de två hus som finns
längre bort.

Tror ni att det här var särskilt kul? Ni har rätt - det var det inte! 

Lite lös fick hon i alla fall vara i skogen, men det blev en rätt kort promenad. Där
var så blött att "marken gungade under fötterna", sa matte. Märkte jag inget av.
Under MINA fötter gungade den då inte.

Sen blev det koppel igen. Jag som nästan ALDRIG behöver koppla henne
annars!! Här begrundar jag en skylt som finns vid infarten till vårat område. Det
finns till och med en liten vit hund målad där, men jag tycker INTE att den är så

väldigt lik mig. Men tanken var ju god. Fast dom glömde att måla dit matte!



Och nu ska jag tala om att jag ska få mat om en liten stund. Fiskpudding! Med
räkor i. 
Jag brukar inte få sån gourmetmat, men nu har matte ätit den i två dar så nu är
resten mitt, säger hon. Toppen! Fast jag får den utan skirat smör och pepparrot.
Undrar om jag går miste om nåt? 
 

23 november
Svångremspolitik? 
När man läser hos mysiga matbortskämda Ludde och kanske också ser mina
kommentarer där så kan man möjligen tro att jag tycker att det är väldigt synd om
mig! Hihi, jag får visserligen mest bara torra knapriga saker att äta, men jag gillar
dom skarpt - snurrar flera såna där snabba glädjevarv när matte hämtar fram
dom!

Konstigt tycker matte, att sånt där kan vara så gott! Fast nu ska hon minsann
börja ransonera  både mat och annat gottigt som jag får smaka. Påstår att hon får
LETA efter mina revben!!

Vaddå leta - vad ska hon med dom till??!!

Och så börjar hon leta efter sina egna också..

Sen kikar hon på Filip och Maxi. Och konstaterar att i det här huset är det bara
EN individ som har revben som känns som dom ska - Petrus!

Såvitt jag förstår stundar kärva tider! För dom flesta av oss. Nu när det börjar
närma sig advent och jul och allting. Minns allt hur smaskigt det var förra året!
FAST jag inte fick smaka av mattes chokladaskar...

21 november
Sol ute, sol i sinne
Lång och skön prommis idag. Solen sken och det gjorde visst matte också. I alla
fall var hon väldigt glad. Och det gillar jag.

Jag är väldigt nyfiken på dom här små husen och på kamraterna som bor där.
Har varit det hela sommaren, dom kom hit nån gång i juni. Ännu mer spännande
blev det när jag hörde nåt om att en drottning försvunnit ur ett av dom, jag tror
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jag skulle vara jättebra på att hitta rätt på henne! Fick inte leta! Och sen så
försvann huset också! Jag BORDE ha fått leta reda på drottningen! Tänk, en
försvunnen drottning på min äng!!

Dom som är kvar verkar sova nu, så liiite närmare dom än i somras får jag gå för
matte.

Här finns spår av andra icke-närvarande kamrater. Matte är glad att det bara är
spår. Har kanske nåt med den där grisflunsan att göra? Kanske vildgrisar sprider
den särskilt bra? Jag tyckte i alla fall det var säkrast att inte stanna kvar precis

mitt i böket...

"Ta mig till havet..." 
Matte, jag ser det ju där mellan stammarna... (Gjorde bilden svart/vit, för då syns

den där rotvarelsen i förgrunden lite bättre.)



 

Hon gjorde det - tog mej till havet!! Ett  väldigt litet hav, men det var i alla fall
blött!

Kan berätta att det var väldigt skönt ute idag, solen sken och det har inte regnat
ett endast  dugg ... hihihi, blev ju riktigt vitsigt!

19 november
Händelselös prommis
Snabbprommis till sjön idag - regnet lovade INTE att hålla sig borta någon längre
stund. Jag badade, men dom bilderna ser ut precis som gårdagens. Hon tänker
"slänga" dom, säger hon. Vaddå - slänga nåt med MIG på!!??

Däremot hittade matte en båt som hon sparar,  precis som kantarellerna tror den
tydligen att det fortfarande är sommar. Vi kunde ha lånat den, men det gjorde vi
inte! Synd, för jag har aldrig fått åka båt. Och matte kan  ro - en gång hade hon
minsann en egen eka! Fattar inte varför hon inte kunde ha gjort min prommis
åtminstone liiite roligare!



 

Kommer ni ihåg hur det såg ut i mars, när ett hus just brunnit ner alldeles ovanför
min sjö.

 

I dag såg det ut så här, på tomten. Ett fint blått hus håller dom på att få. Äntligen!



 

Nä, nu väntar bian!! Gäller att snabba sig dit, för Maxi är på ingång!! Men han får
nöja sig med sängen!! Stackarn, undrar om han känner sig lite mobbad av matte?

18 november
Grå prommis
Lovade ju Ludde att visa lite gråbilder från dagens prommis, så idag tog slöa
matte med kameran. Det har regnat en stor del av dan, men vi passade på under
ett uppehåll.

Jag badade förstås väldigt många gånger, till och med simmade, men det såg
inte kameran.

 

Badudden är också grå så här års. VAR ÄR SOLEN??



 

Mera grått! Ser nästan ut som om himlen delvis är blå, men det är den inte.

 

Men vi hittade i alla fall en stubbe som lyste upp lite 
(förutom mattes kantareller på hennes sida).



14 november
Tråkmatte
Skitdag! Har inte hänt ett dugg! Matte mår lite dåligt, så hon har mest bara legat
och läst! Och sovit!!! Mej har hon försökt släppa ut på tomten ibland och hoppats
att jag inte skulle rymma. Det BORDE jag kanske ha gjort, men i stället ville jag
bara komma in - det regnade och blåste och var allmänt otrevligt. Fel dag att
liksom ge mig fria tyglar!

Jag har i stället ägnat mig åt att snygga upp lite inomhus, tyckte att nya mattan
såg lite trist ut. Men nu har jag tagit den i besittning, gjort den till MIN och snyggat
upp den lite. Tur att matte i alla fall masade sig upp och beundrade.

Jag försöker förresten få matte att inse att den där mattan som ligger framför min
Bia också behöver bytas. Okej att den är väl inarbetad om man så säger, men jag
upptäcker att jag gillar lite mer luddiga mattor. Tror nästan jag ska lyckas

övertyga matte.  Endera dan.

12 november
Jag bestämmer!
Jag har skaffat mig nya vanor. Jag har upptäckt att det ÄR rätt mysigt att hoppa
upp i mattes säng om mornarna. Men det blir trångt. För där ska både Filip och
Maxi också ligga, tycker dom.

Vad matte tycker vet jag inte riktigt, tycker hon ger lite motstridiga signaler. Säger
att benen somnar (och det ska dom så klart inte göra när det är morgon) och att



hon måste kunna röra på dom (det är ju bara att kliva upp ur sängen då!) och att
vi är väldigt tunga (ska HON säga!!). 

Samtidigt är det så att dom av oss som hon kommer åt där hon ligger, dom
klappar hon och gosar med (framförallt med mej och kanske att hon når en av
katterna också).

Hur ska hon ha det?

Jag har kommit fram till att det är JAG som får bestämma det. Om vi allihop ska
ligga kvar i sängen eller inte. Om jag hoppar ner, då kliver hon upp. Katterna
följer efter. Om jag stannar kvar, då stannar hon också. Och katterna.

Herre på täppan (täcket) det är jag det!! 
 

10 november
Bortförd matta
I dag har jag passat huset, men inte så länge. Matte har kört iväg med bland
annat min matta! Okej, jag har fått en annan, men jag är ju inte särskilt förtjust i
nymodigheter.

Matte säger att det mest är mitt fel att mattan hamnat på soptippen. Dels har jag
tuggat sönder en bit på den (vet jag väl, men det hörnet har hon ju skjutit in
under soffan i ett par år nu!!).

Sen säger hon att den har blivit så äcklig av allt jag har slafsat i mig där. Slafsat -
hon talar om GRISÖRON och MÄRGBEN och sånt!!

Men inte körde hon iväg mattan för det, inte! Näädå, det är först nu den inte
duger längre. Hon spillde ut en hel mugg kaffe på den häromdan!!

Och så skyller hon på MEJ! På mina grisöron och märgben och knorrar! Sånt kan
ju bara göra en matta än värdefullare!

Det här är egentligen bara en skräpmatta, säger matte, det var aldrig meningen
att den skulle ligga där för gott.

Ja men DÅ SÅ!!! Jag börjar undra om hon inte bara försöker trakassera mej, hon
matten!

Det hjälps inte - jag bara måste visa en biabild igen, matte tog den alldeles nyss.
Jag älskar den - bian alltså!



 

9 november
Heja november!
Håller med matte - en bra sak med november är att det inte finns några fästingar!
Tror dom har gått och dränkt sig allihop. Rätt åt dom!

En annan bra sak är att jag får följa med i bilen igen (har jag i och för sig fått i en
hel månad redan, men ändå...) eftersom jag kan passa bilen när hon gör nåt
ärende. Får jag aldrig göra på sommaren. Faktiskt roligare att passa bilen än att
passa huset. Och i dag fick jag ett grisöra att knapra på under passningen!

Så - heja november!! Trots allt det gråa!

8 november
Bytt till vinterviste
Matte och jag har bytt sovrum, inte med varandra  utan tillsammans. Jag är lite
kluven. Jag fick nämligen inget nattakex första natten efter bytet, matte glömde!
DOM STOD KVAR I GAMLA RUMMET! Klart att jag ville att vi skulle sova där
nästa natt, där kexen fanns, men matte fattade ingenting! Inte först. Trögmatte!
Men till slut kom hon ihåg, och jag rusade före henne in i gamla rummet när hon
öppnade dörren - och tänk, hon tog med sig märgkexpaketet när vi gick ut.

Först visste jag inte riktigt om det verkligen var meningen att jag skulle få ett i det
här nya rummet (som inte alls är nytt, vi brukar vara där jättemycket om dagarna
och kvällarna annars, men aldrig förut på nätterna). Men det VAR meningen, och
matte kom ihåg kexet igår igen. Tror nog hon gör det i natt också!

Min nya bia följde förstås med. Men TITTA vad som hände! Precis vad jag
förstått! Dom försöker ALLTID ta mina platser! Dom har fått alla mina gamla
bäddar, för dom ville jag inte ha. Men den HÄR...



 

Som tur var motade matte bort inkräktaren som lite moloken fick ta sin tillflykt till
sängen!

 

Bian är MIN. Bara min! Och nu finns den nedanför sängen när matte tänker



fortsätta sova ända tills det blir vår! (Fast om det kommer nån nattgäst så flyttar vi
på oss, både jag och matte, men bara tillfälligt.)

 

Det är väldigt kallt nu, i vårt riktiga sovrum. Det ligger långt från kaminen och
dörren dit är stängd. Vi behöver bara bo i tre rum i vinter säger matte. Sovrummet
får nöja sig med att vara garderob!

Jag är glad att jag inte är ett sovrum. Jag skulle inte vilja vara bara som en
garderob och få dörren stängd om mej. Känns inte alls mysigt där nu.

5 november
Kö till maten
Matte bara svamlar på sina dagsländor, och jag har inget särskilt att skriva, jag
heller! Skitväder är det, och inte särskilt kul inne heller. Har bara träffat matte och
mina katter idag, och jag lovar att roligare kan man ha! Nåt lite kuligare måste vi
allt hitta på i morgon.

Inga nya bilder heller, på mej. Men ni kanske vill se en variant på matkö?



För en gångs skull hann Petrus först. Brukar annars alltid vara Maxi, men den här
gången är han bara nummer två. Stackars Maxi, jag tror han tog det här hårt. Är
nog rädd att han ska falla ur, jag tror han är väldans nöjd med sin tjocka kropp!.
Det är inte matte
 

4 november
Blåst och kulsnö = skitväder
Lite snö idag. Första för säsongen. Inte mycket att rulla i men jag försökte i alla
fall. Blåsten var värre, matte grinade illa, påstod att dom där hårda runda
"flingorna" stack i ansiktet.

Hon fick förresten jättebråttom att slänga in  vinterdäcken i bilen och iväg till
däckskillen! Han gav mig lite godis, jag gillar honom, vi träffas två gånger om
året. Han har en hund också. Men den träffade jag inte idag, den var instängd på
hans kontor. Men i april ses vi nog igen! Då skiner säkert solen och det är varmt
och skönt.



Jag tror inte att jag heller gillar november - matte gör det definitivt inte. Det blir
inte så långa promenader då. Alltså tycker jag att snöglopp och riktig snålblåst är
ett skitväder!

(Det där om att matte "slängde" in däcken i bilen var förresten inte sant - hon
stönade och stånkade och kånkade och "slängde" verkligen inte alls!)

Nä, nu ska matte och jag gå ut en liten kvälls-natta-sväng i ovädret, och sen
väntar BIAN! 
 

3 november
Äntligen Mollie-dags! 
Äntligen! Min och Mollies mattar glömde visst bort oss förra veckan! Men idag
sågs vi i alla fall hemma hos Mollie. Jag anade, för jag började gny i bilen redan
när vi hade en mil kvar!  Man fattar väl, är väl inte dum!!

Först några bilder från Mollies skog - den är väldigt fin. Vårdad. Här blir aldrig ett
kalhygge!



Ni ser här ovanför att jag hittat en visserligen liten, men dock lerpöl! Det är min
speciella pöl, jag vet att det nästan alltid finns lite lervatten där, i ett traktorspår.

Va säjer du matte - tycker du inte att jag ska stå här??? Men det GÖR jag ju
redan! 



Härligt, härligt! 

Måste faktiskt lera in ansiktet ännu lite mer! Ska ju vara så bra med ansiktsmask. 
Vill ju också göra mig vacker för Mollie!

Jaha, sen kom vi hem till Mollie. Fick våra vanliga skorpor medan mattarna
smörjde kråset med soppa och små piroger med köttfärs i. Mollies matte är
jättebra på att baka (det är inte min matte).

Mollie blev visst jättetrött efter den där promenaden
 - hihihi, jag tycker hon ser ut som en groda!! 



Och sen så åkte vi hem!

31 oktober
Huspassning och annat trist
Har inte hänt så mycket här. I går passade jag huset i många timmar när matte
träffade "tantgänget", och idag har vi bara promenerat så där lite lagom. Har
passat huset i dag också, eftersom jag ändå inte får följa med in på kyrkogårdar.

Men det har flugit en konstig manick i luften - titta in till matte, dagens inlägg. Där
finns ett par bilder - kan någon tala om vad det är för nåt konstigt som hänger i
ett snöre?

Här får ni bara se en mosaiklövmatta - vacker säger matte, intressant säger jag,
För där i kanten låg en död och halväten mus! Jag var väldigt intresserad, men
matte fixade på något sätt bort den innan hon tog bilden.

VARFÖR ska mattar alltid sakna sinne för det som är VERKLIGT intressant!!??

Pfuuiii - en massa löv...  Klicka på bilden, säger matte. Om ni tycker att DET är
roligt, så för all del, säger jag! Men musen är I ALLA FALL borta!

Men nu ska nog jag se till att få mig nåt till livs, En lördagsgodisknorr, kanske?
Borde vara dags. Och så småningom ska matte och jag kika runt till er allihop! 
Gamla löv... ja, jag säger då det... 
 

28 oktober
Överlistad! 
Hon har lyckats, hon matten. Jag är överlistad! Känns väldigt bra. (I själva verket
är det förstås jag som har överlistat henne, jag gillar när hon fjäskar och gör sig
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till så jag tyckte att det kunde hon gott få fortsätta med ett tag, hihihi)

I natt flyttade hon min nya Bia - med sovtäcket i - till sin säng, alldeles nedanför.
Så hon kunde bara sticka ner en hand och gosa med mig, till och med gosa mig
på magen jättemycket. Det gjorde hon då och då, så jag fann för gott att ligga
kvar alldeles frivilligt.

Och gissa vad - för ett tag sen fick jag en riktigt stor och smaskig grisknorr, när
jag låg i den.

Matte gick ut ur rummet och in på kontoret, men jag låg allt kvar i Bian och
smaskade färdigt. NU ligger jag förstås på mattes fötter igen, för nu är ju knorren
slut.

Men jag tänker sova i Bian i natt också. Lika bra att erkänna - den ÄR skön! Och
så är den ju min.

Och härmed är det slut på mina Bia-inlägg. Slutet gott, allting gott! 
 

27 oktober
Vet inte riktigt vad jag tycker
Jag är faktiskt ganska misstänksam mot min nya Bia. Gillar inte förändringar. Men
matte har bestämt sig. Hon har bestämt mig också!  Jag ska vänja mig, jag ska
till och med lära mig att tycka om den. (När jag har gjort det ska hon flytta den
lite, men det vet hon inte att jag redan fattat!)

Hon la sig i sin SÄNG för att vila middag idag. Brukar hon aldrig göra. Jag följde
förstås med - och då stängde hon dörren om oss. Beordrade upp mig i Bian.
Beordrade mig att ligga. Det gjorde jag - i två sekunder. Sen la jag mig på mattan
i stället. Då rullade hon ihop den och fick upp mig i Bian IGEN! Jag la mig ner på
kommando, och stannade kvar, också på kommando! Och sen SOMNADE jag!
Tusan också...

Så jag tror nog att jag tänker ligga där i natt. För mattan kommer nog inte tillbaks.
Kanske hon sätter ett kompostgaller i dörröppningen? Nej, SÅ nedrig kan hon väl
ändå inte vara? (Nej det kan hon inte, säger hon.)

Men något som är bra med Bian (förutom att den är skön fast det vägrar jag än
så länge erkänna) är att det ibland ligger nåt litet godis i den. Eller också har min
favvismjukis hamnat där. Så DEN tycks ju gilla den. Så kanske jag också... så
småningom...

Vi får se!

26 oktober
Jag HAR FÅTT en biabädd! 



Först kom matte hem med en bädd som var för liten! Nästa vända till
Granngården (för att hämta mer sån där nästan-ved) så böt hon till en större. Hon
placerade den där hon tyckte den skulle vara. Maxi tog den tvärt som sin! Matte
körde bort honom och lockade dit mej i stället. Nästan BEORDRADE mej, om
sanningen ska fram. Nä, inte särskilt bra, tyckte jag.

Hon fattade så småningom. Placerade den där mitt sovtäcke alltid har varit. Efter
viss påtryckning undersökte jag den.

 

La mig ner för att prova.

 

Kan nog funka ganska bra det här, matte! Blir godkänt - tror jag. 



 

Men sen gick jag till kaminen. Golvet blir så varmt och skönt, och jag trivs jättebra
där nu när hon eldar så mycket. Jag gillar dom där loggsen, dom brinner länge.

Jag brydde mig inte ens om att matte fotade! Jag har legat där hela kvällen. 

Men i natt, då tror jag (och matte hoppas) att jag ska ligga i min nya biabädd.
Som står framför byrån! Tills vidare. Tills jag vant mig vid att ha en alldeles egen
alldeles riktig säng. Matte har lagt mitt sovtäcke i den, så att jag ska känna mig
hemma. (Hon tänker flytta den så småningom, säger hon, men det kanske vi blir
två om...)
 

25 oktober
Jag ska få en biabädd! 
Jag har märkt att alla mina nätkompisar har en biabädd. Det har inte jag. Jag har
fått andra grejer att ligga i, men har alltid vägrat. Så dom blev kattbäddar i stället.
Men en BIABÄDD... Tror jag skulle gilla en sån. Med mitt mysiga sovtäcke i. Fast
den kan ju inte placeras framför byrån där mitt sovtäcke ligger nu. För då kan inte
matte dra ut nedersta lådan. och det måste hon ju kunna, för där ligger det sånt
som hon behöver när hon ska klä på sig.



Om hon inte kommer åt den lådan kanske hon ALDRIG går upp! Räcker minsann
att hon är så sjusovig som hon redan är.

Hon har just lovat mig att nu ska jag faktiskt få en biabädd.

I morgon (som hunnit bli idag) ska hon som vanligt åka till Granngården och
hämta ved eller vad det nu är. I alla fall nåt som hon eldar med. Där på
Granngården säljer dom biabäddar också. Och grisknorrar, jag fick en sån när
hon för andra gången kom hem därifrån i lördags. (Du kan läsa på hennes
sida.)

Om jag inte vill ligga i den kommer hon att bli sur, säger hon. Men det tror jag att
jag vill. Gillar inte sura mattar...

Ska bli spännande. 
 

23 oktober
Konstig parkering
Den här synen har konfunderat mej och matte i minst tre dagar. Månne skylten
avskräckte för vidare färd? Kanske mor (för det är en damcykel) och barn för
säkerhets skull valde att GÅ resten av vägen?
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Man kan ju undra. Konstiga saker på våra vägar. Matte har ju tidigare skrivit om
den tyska brandbilen och hans gröna engelska kompis och om dom märkliga
skyltarna om vodkadrickning och dumpat marsvin...

I dag såg vi cykeln när vi for iväg och handlade bilen full med nåt som liknade
ved! Mattes senaste konstiga idé. Men den är förmodligen inte den sista. Fast
okej, den här senast värmer i alla fall. Hon visar bild idag.

21 oktober
På tre man tass
Som jag trodde - matte glömde kameran idag, men det gjorde inget för jag hade
sparat bilder från igår. Men själv var hon lite sur, för det var så vackert dis över
sjön. Men det drabbar ju hennes sida, och inte min!

Titta ska ni se vad som hände när Mollie och jag roade oss nere vid badudden i
går! Vi fick besök!



Matte såg att det var goldenvalpen Elsa - men henne hade jag knappast aldrig
hälsat på, hon brukar bara promenera förbi hos mig i koppel ibland. Men nu hade

hon smitit, och vi hade jättekul! Ibland sprang vi åt varsitt håll.

Mollies matte beundrade oss väldigt mycket!



Elsa gillade vatten också, precis som jag.

Hon är en toppenkompis! Ska absolut träffa henne fler gånger! Det bestämde jag
så småningom med hennes matte.



Vi fortsatte att gå en bit utefter sjön, och Elsa följde med som tur var. Matte sa att
sedan skulle vi allihop gå hem till Elsa, och lämna tillbaks henne. Helt onödigt,
tyckte jag! Men när vi hade vänt och nästan hunnit hem till Elsa hade hennes

matte upptäckt att hon hade rymt, och då tog hon hand om henne. Suck...

En så till sist en stilstudie på mig! 

20 oktober
I väntan
Bra dag - nu är jag jättetrött och bara ligger sover, Dikterar med ena ögat för
matte, hihihi, menar förstås att jag bara orkar hålla ena ögat öppet. Här ska ni
se...

Jag står här vid dörren och väntar, jag VET ju att hon kommer, hon Mollie, matte
brukar aldrig annars förbereda lunchen så tidigt! Det liksom ligger "Mollie" i luften!



 

Matte, jag VET att hon är på väg!! Öppna dörren så att jag kan springa och möta
henne! 

 



Nähä - då får jag väl försöka själv...

 

Äntligen! Var värt att stå här timmavis och bara vänta och vänta och vänta!!! 

Sedan gick vi på promenad - men dom bilderna får ni se i morgon! Är inte alls
säkert att matte tar kameran med då, när vi drar till skogs. Kan berätta att efter

promenaden åt mattarna lunch och Mollie och jag fick varsin skorpa. Matte får inte



bjuda Mollie på mat, men när hon och hennes matte åkt hem så fick jag smaka
på goda grejset:  ägg, keso, riven ost, ägg, grädde och knaperstekt bacon, allt
blandat och gräddat i ugn. Salladen hade dom ätit upp, men det gjorde inget!

Tyvärr - säger matte - hann hon inte fotografera förrän jag redan ätit upp nästan
alltihop! Men vaddå - det var väl det som var meningen, att jag skulle äta upp,

och det var ju så himlans gott! 

19 oktober (2)
Ny era i mitt och mattes liv
Jag startade min dag med att förvåna matte alldeles väldigt - tänkte att jag skulle
prova nåt nytt. Hon har ju liksom inbjudit mig ibland, men jag har nobbat. Men i
morse hoppade jag upp i hennes säng, vid huvudkudden, och där LA jag mig ner!!
Hon sov!

Hon vände sig om, la en arm lite omkring mig - och så somnade vi! När matte
vaknade efter en stund låg jag fortfarande kvar.

Tror bestämt att en ny era i vårt liv tillsammans just har inletts!

Inget bad idag. Bara en tur till samhället där jag bajsade precis vid torget, tänkte
minsann visa människorna att här var det JAG som satte uppförandekod. (Matte
hade bajspåse med sig.)

Passade bil, skällde ut en granne i rena glädjen över att se ett bekant ansikte, fick
lite godis, for hem. Busade med katter. Åt middag. Släpptes ut på tomten ett tag, i
ensamt majestät, jag lovade att inte rymma. Gjorde jag inte heller.

Och nu ligger jag här på mattes fötter och dikterar. Och lyssnar på när Maxi
snarkar! Och drömmer om Mollie - hon kommer hit i morgon! Yippie!!! 
 

19 oktober
Ombyggnadsmatte är inte så rolig
Matte hade inte med kameran i dag heller! Men jag hittade ett par riktigt smaskiga
lerpölar, det gjorde jag. Matte säger att precis som på den här bilden såg jag ut i
dag också! Jag tvivlar, åtminstone kände jag mig helnöjd, inte alls så bekymrad
som jag ser ut här.



Tvärtom, jag GILLAR att vara riktigt skönt smaskigt lerig! Fast kanske jag var lite
trött, bara?

I övrigt, utom promenaden, har det inte hänt så mycket. En nästan-granne kom
och lekte med mig och pratade med matte, men sen har hon, matten, suttit väldigt
mycket med datorn. Hon försöker organisera om sin hemsida och det är visst
alldeles förfärligt krångligt eftersom precis ALLT tydligen måste göras om. Och om
man har 4885 hyperlänkar som väldigt, väldigt ofta måste ändras eftersom allt
flyttas - då har man att göra! Jag tror inte hon är riktigt klok!!!! Och så har hon
några tusen filer också.

Ärligt sagt så tvivlar jag på att hon ens klarar det. Men MIN sida ska hon i alla fall
inte röra, säger hon. SKÖNT!!! :)

Hon ska fortsätta att sitta här och jobba, men jag tänker göra som Maxi! 

16 oktober
Jag - en soffpotatis
Jag gillar att hålla till på golvet. Visst. MEN - om matte placerar sig i soffan så kan
jag tänka mig att prioritera om en aning. I kväll har vi legat på soffan i åtminstone
tre timmar, jag och matte! Här har ni bildbevis. Fast när hon grabbade tag i
kameran fick jag mest lust att återgå till golvet. Jag hejdade mig, och sen



somnade jag.

 

I övrigt är det mest upphetsande som hänt idag att jag har fått en skorpa! 

 

Är det att undra på att jag har den här blicken?



Finns det inte nån som jag kan få flytta hem till!!!!  I alla fall ett litet tag så att
tråkmatten fattar att hon måste bli lite roligare!!

13 oktober (2)
Klantmatte
Den där matte, hon glömde kameran hemma!!! När jag träffade Mollie! Måste
försöka tänka ut nåt lämpligt straff!

Tror jag kommit på ett!! I kväll ligger jag inte vid hennes fötter, så där som jag
brukar göra. Jag ligger vid kaminen! I "rummet mitt i huset". Där är så varmt och
skönt och gosigt.

Jag gillar hösten. Gillar förresten alla årstider. Men på hösten är det ännu inte is
på sjön, så man kan fortfarande bada. Alla sommargästerna har flyttat iväg, så
äntligen får jag vara på min favoritbadplats hur mycket jag vill. Det finns en skylt
som säger att jag inte får vara där, men på hösten och vintern och våren struntar
både jag och matte i den där skylten.

Det är eld i kaminen. Det är mysigt inne, jag och matte brukar tända ljus. Matte
lagar mera mat än hon gör på sommaren, och det gillar jag. Godare smakbitar än
bara en bit gurka eller nåt sånt!

13 oktober
Halvfärdig nyordning hos mig
Har ni sett - matte har döpt om min nästan-blogg! Till Kasperian! Spelar roll,
huvudsaken är att jag har ett ställe att skriva på! Misstänker att hon inte riktigt
hörde vad jag ville berätta, och så satte hon igång att ändra i stället. Jag är inte
alls säker på att jag tycker det här är bättre. Tvärtom, egentligen. Blir nog en ny
ändring rätt vad det är. Till något lite mer höstlikt kanske? Och mindre pastelligt
karamelligt... Hon är faktiskt inte nöjd. Inte jag heller!

I alla fall så är det kamindags nu. Både jag och katterna håller oss i närheten,
dom svarta i varsin fåtölj och jag och Petrus på golvet!

Fast matte har bekymmer med veden - han som ska leverera vinterns ved "har
gått in i väggen" för ett tag sen, men eftersom han har lovat att komma hit med
alla kubiken så har vi litat på honom. Men nu börjar vi bli oroliga - ringde idag
och då var han på Mallorca!!

Men jag lovar, sa han, jag kommer till dej i nästa vecka!

Men hörni - för mig är det fortfarande måndag. Och i morgon tisdag far jag iväg



till Mollie! Yippie!!!

Undrar förresten hur jag skulle gilla en blå blogg? Det har jag aldrig haft! 
_________________________
Kommentera gärna HÄR eller HÄR!

Upp

 

11 oktober
Det eldas!
Matte lovar att vi ska ut i skogen och plocka svamp i morgon (som enligt klockan
är idag), om det inte regnar. I våran skog. På ena sidan finns en stor myr, på
andra sidan en bäck, på tredje sidan en väg och på fjärde sidan vårt
bostadsområde och efter det en skogsväg. Så inte ens matte kan gå vilse på
allvar. Det låter som en väldigt liten skog, men SÅ liten är den inte ändå.

Och det finns stora skogar på andra sidan vägar och bäckar och sånt. Men då
törs matte bara följa märkta leder. Det är allt tur det, för hon har lokalsinne som
en amöba, säger hon.

Fast mest eldar hon just nu. Äntligen vindstilla. Så här såg det ut förut. Sedan
dess har hon sågat ner massor av både inhägnad och sly.
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Det finns mycket mer att elda, men matte orkade inte mer idag. Hoppas på
vindstilla i morgon också. Eller nån annan dag. Då fortsätter hon. TÄNK om det
så småningom blir lite stil på våran tomt också!!! Nja, JAG tror att hon är för lat!
Men kanske om jag får hjälpa till? I dag fick jag vara INNE när hon eldade!!! Nåt
med gnistor som flyger. Hmm...

Tur att jag i alla fall får elda i kaminen.



 

7 oktober
Mera Mollie! 
På förekommen anledning - Mollie är alldeles väldigt bitchig ibland! Har hon alltid
varit, men dels bryr jag mig inte, dels bara ÄR hon sån och i nästa sekund kan
hon gny och gnälla för att jag ska bry mig om henne! Då svansar hon minsann
efter mig och gör sig hur gosig som helst. Och då faller jag som en fura - alltid!

Men ibland blir hon bara lite FÖR morrig och nästan-bitig, och någon enstaka
gång  - tror kanske en gång om året - då tröttnar jag och visar att nu är det nog.
"Sluta morrmorra och bråka", väser jag, "annars kanske jag blir riktigt sur på
dej!!!"

Och då blir hon lite rädd förstås, för hon vet ju att jag i vanliga fall är världens
mes när det gäller henne. Jag är lite skällig, hon är lite morrig. Så är det. Men
hjärtevänner, det är vi. Alltid. (Känner du dig lugnare nu, Sigge?) Här får du
förresten se hur dispyten slutade - Mollie bad om förlåtelse för att hon hade varit
dum! För det VAR hon som började! Klart jag förlät - med en puss faktiskt, men
den hann matte inte fota.



Och sen så var vi hemma hos mej och hade jätteskoj, som vanligt. 



 

Mollie har en egen katt, men han är väldigt rädd för mig. Han är lite rädd för
Mollie också, för hon brukar morra och jaga honom då och då, behandlar honom
precis som hon behandlar mej ibland. Men MINA katter behandlar hon med stor
respekt (kanske ska be dom berätta för mig hur dom bär sig åt)! 
Notera Filip som minsann får äta både när och hur mycket han vill, där uppe i
bokhyllan!

 

En del bilder (ganska många, säger matte) blir verkligen inte bra, men i brist på
bättre så... Mollie gick NATURLIGTVIS direkt för att se om Filip möjligen hade
råkat sprätta ut nån liten smula - hon är det mest matglada jag vet, den tjejen.
Hon är till och med värre än både Maxi och matte!



Det var i går, det där. I dag har varit en tråkdag, och det blir det i morgon också.
Då handlar det mycket om att passa huset.

6 oktober
Remarkabelt, men ibland är Maxi ganska onödig! 
Undrar om jag har inspirerats av mina bloggvänner? Mest av Malte och Snokas,
kanske, för DOM kan verkligen konsten att slappa i sängar! 

I alla fall så brukar jag hoppa upp i mattes säng, en stund - en liiiten stund - på
morgonen. När hon finns kvar i den. Men i morse hoppade jag upp när hon hade
bäddat! Tänkte jag skulle prova nåt nytt. Efter lång eftertanke.

 

Men titta vad som hände - ska han Maxi OCKSÅ vara här då? Jag frågade
faktiskt Filip, som stod i dörröppningen. Ville liksom ha en sorts second opinion,

eftersom matte bara skrattade. 



 

När Filip också sa "ja, det tycker jag", så tog jag konsekvenserna och återgick till
mitt eget sovtäcke! Fast jag vill att matte klär in det i ett snyggt påslakan! Ska hon

göra, säger hon, men hon vill tvätta täcket först. Totalt onödigt!!  

 

Visst har Mollie varit här idag, och jag har en massa bilder, Men nu får ni bara se
när Mollie och jag rusar till min matte när hon ropade. Fast inte samtidigt, Jag

kom först! 



 

Hihihi, kika på Mollie! Hon kutar så fort så att öronen står rakt upp! 

 

Undrar ni? Joodå, jag har allt badat i dag också! Men inte Mollie, hon tänker visst
vänta till nästa sommar. Hur KAN hon bara... 



 

Äsch, ni får se nån bild till (men jag spar i alla fall ett par-tre stycken tills i
morgon!) För det mesta är det Mollie som kan bli lite småsur på mig, men här är

det allt JAG som visar var skåpet ska stå, hihihi 



Ni ser att det är ganska ovanligt, va? Mollie blev så rädd att hon nästan vände
ögonen ut och in! Fast det var ju bara på skoj, och hon har minsann gett igen

med råge.

Håll förresten tassarna för att inte mitt hus blåser bort, för nu viner det runt
knutarna till och med här i skogen!

1 oktober
Klor, gos och Maxioro
Inte roligt! Kloklippning. Nästan-tortyr. Det enda positiva är en massa gos på
magen, men det tycker jag sannerligen jag är värd att få ändå! Men hon har
verkligen hittat min svaga punkt, hon matten! Lägg mig på rygg och gosa och jag
NÄSTAN glömmer klorna!

Det är alltid i den ställningen jag blir klippt numera. Och sen fick jag förstås en
mumsig grisknorr.

 

Men vet ni vad som mera har hänt! Nej, det kan ni ju inte veta. Maxi kom inte in i
går kväll, ens för att äta. Matte var lite orolig, men inte värre än att hon gick och
la sig. Jag också. Men när han inte ens dök upp på morgonen, då gick vi ut och
letade, jag och matte. Och ropade. Ingen Maxi!

Vid lunchtid gick vi ut för en ny letningsrunda - och då såg vi! När matte och jag



klev ur bilen i går passade tydligen Maxi på att kliva in för att ta sig en titt!
Tydligen passade han på när vi plockade ut en del saker via bakluckan. Och
matte låser ju med fjärrlås, så hon såg aldrig Maxi.

Först blev matte och jag bara JÄTTEGLADA, och tyckte förstås jättesynd om
stackars Maxi som varit instängd i nästan 18 timmar!!!! Sen blev matte plötsligt
orolig och tittade lite närmare på bilens inredning - hur mycket hade han rivit
sönder?? - Ingenting alls! Han hade inte ens kissat i bilen, vad matte kunde se!

Jag tror att han hade lagt sig att sova i min bur! Matte tror att han låg i förarsätet.
Nu ligger han i alla fall och mojsar sig på mattes andra kontorsstol.

 

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