
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 12
Kaspers nästan-blogg,  januari – februari 2010
 
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.)

28 februari
Ras och världens oro
I morse fick jag fnatt! Mitt hus höll på att rasa, det märkte jag minsann! Det lät fruktansvärt. jag väckte matte
och stormskällde! Hon hann höra vad det var, och sa att det bara var snö som rasade ner från taket. Ner på
altanen.

Men sen blev hon minsann orolig, hon också. Mina katter kom inte in i går kväll, och bara Maxi hade varit
inne en stund på dagen. Dagen gick, och ingen av dom kom in, trots att matte ropade och ropade. Tänk om
dom hamnat under nåt takras!!! Jag var också väldigt orolig, vägrade till och med att äta! Matte trodde att
jag kanske upptäckt något när jag var ute, något som hon inte kunde se och hon har ju inte heller min nos.

Jag har "hört i syne" hela dan, massor av gånger, och lurat matte till dörren för att släppa in dom, katterna.

Så småningom, på sena eftermiddagen kom i alla fall Maxi. Gissa om vi blev glada. men oroliga för dom
andra. Så uppenbarade sig Petrus, men han ville hellre ligga kvar ute på förstubron. Undrar vad han ätit
eftersom han tydligen inte ens var hungrig. 

Men Filip då!  Gulleknäppisen, var fanns han? Jo, han kom in för en liten, liten stund sedan. Han hann
ganska precis medan det fortfarande är februari!

Det är farligt nu att gå nära hus. Så här ser det förresten ut utanför mitt köksfönster.

http://www.berlof.se/
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Glömde ju att tala om att matte snodde mina bilder häromdan, men ni kan se dom där. När vi går "den
smala vägen".

Nu har jag bestigit den där jättehögen som spärrar vägen till mitt utedass! Dasset kommer jag inte åt, men
jag tycker att jag gör mig rätt bra där på toppen av högen, så jag tyckte att matte skulle ta en bild. Det gjorde
hon.

Det är fortfarande plusgrader, och lite snö finns kvar på taket, så möjligen blir det lite ras i morgon bitti
också. Då TÄNKER jag skälla, vad än matte säger!!

25 februari
Knasa, rulla och plöja... 
Matte fastnade framför teven - och nu är hon så trött att hon bara orkar skicka upp en filmsnutt från
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idag/igår. Bäst att passa på, för det ska visst bli åtminstone nästan-tö i morgon/idag. Fast i natt blir det
KALLT  är redan -13. 
http://www.youtube.com/watch?v=f6ZYybQqTRg&feature=player_embedded

22 februari
Min värld består av diken
28 grader kallt i natt. 80-85 cm snö. Mina ben är korta. Mina tassar blir kalla. 
Sådärja, så var väderpratet avklarat...

Jag är en trött hund. Lisa var himla bråkig, faktiskt RETSAM! Och bjäbbig. Jag skällde och bet ifrån, men det
hände egentligen ingenting förrän hennes matte gjorde likadant... Då lugnade sig Lisa. Fast här är det
hennes husse som försöker medla. Lisas matte skottar fram min bil. Undrar om jag på något sätt är
"människomorbror" till henne? Kul tanke.

- Ni måste skotta bredare om matte ska få ut bilen!!! 

Här har andra barnbarnet (jag är förstås "människomorbror" till honom också) först skottat fram mattes
stege, och sen gett sig upp på taket! Är han inte riktigt klok!!!! 



Sen blev dom TVÅ däruppe!!! 

Mitt lilla ynka dike ner till vedboden har blivit JÄTTEDJUPT! Jämför den här bilden med den i förra inlägget! 



Fast det är ju väldigt lite snö kvar på taket förstås, mest bara is, sa dom, skottekillarna. Och den där lilla
killen som följde med, han hjälpte förstås också till, var väldigt stolt över alla istappar han lyckades liksom

fånga. Tittar ni noga så ser ni en skymt av mej också, längst ner i bild. 

Och sen så åt alla lunch, Lisa och jag fick var sitt tuggben. Finns ett par bilder till, hos matte. Tror att vi
aldrig mer kommer att kunna använda vår altan... Känns konstigt nu när hela taket har hamnat där och på
tomten.

Den här lilla tillbyggnaden står på pelare, och under den kunde jag bajsa, och katterna också. Vi hade en
väldigt väl upptrampad liten stig dit. Men titta nu - vi kommer ALDRIG att komma under där igen!!!! Faktum
är att jag inte gillar det här riktigt. Min värld är nu ÄNNU MER beskuren! Fast matte är förstås väldigt glad.
Tror inte hon riktigt fattar hur VI har fått det nu, jag och mina katter! 



21 februari
Skotthjälp i morgon
Äsch, hon fixade ju inga värmeslingor, hon matten. Här kommer man med strålande idéer men vad gör hon -
jo, hon struntar!!! Följden blev förstås MASSOR av ny snö. Titta, så här ser det ut när man står vid
förstubron och tittar ner mot vedboden. Mitt fina dike är förstört, nu bottnar varken jag eller katterna. Men
matte pulsade, för hon måste hämta ved, och sen kunde vi springa efter.

Matte orkade inte med skottningen idag, bara en liten del av den. När hon gick in för första vilan ringde
telefonen, det var ett vuxet barnbarn. Dom kommer tre stycken i morgon, för dom förstod att den här
helgens snö kanske skulle bli för mycket för mormor! Och det hade dom nog rätt i. Självklart har dom Lisa
med sig också, får väl se om hon vuxit till sig lite sista månaden, sist var hon väldigt, väldigt efterhängsen.

Kan säga att jag idag har en både glad och rörd matte.

Men mer snö - näej! Den begränsar mig, min värld krymper! Jag har inte ett enda dike kvar, ALLA har yrt
igen. Så från och med i går har jag vägrat att ta ett enda kliv utanför skottat eller plogat eller åtminstone
förplumsat område. Nu når snön - hoppackad - 15 cm över en kompostgallergrind. Det betyder 85
centimeter. Och vallarna, dom ska vi bara inte tala om. Så då gör jag inte det.

Jag bara tänker att kanske, kanske, kanske att dom skottar upp nåt litet dike åt mej också... 
 



19 februari
Skotta, skotta, skotta, drömma, drömma, drömma och så fåniga Knasfilip
Jag har en världsbra idé! Jag fick den på gågatan i Södertälje häromdagen. Där fanns ingen snö alls,
värmeslingor i marken.

DET ska vi också ha, tycker jag. Under gårdsplanen alltså (men bara där). Då slipper vi skotta, jag och
matte. Att hon inte har tänkt på det tidigare! Jag ska be att hon fixar det redan i morgon, allra helst i natt!

Å andra sidan är det ganska spännande att vara därute och skotta. Idag hade en bil kört fast i en vall
utanför våran tomt, så plogtraktorn kunde inte komma förbi utan att hamna i diket. Så alla som bodde längre
från bommen än jag, och det är dom allra flesta, dom fick inte plogat!

Matte ringde till slut till ägaren, och så småningom ordnade sig allt. Utom plogningen.

Den här kompisen gick också förbi, och vi hade riktigt skoj en stund. 

 

Ni ska slippa mer snöbilder, här kommer i stället en liten film på Knasiga Knäpp-Filip, har ju tidigare bara
visat en bild. 

Han KRÄVER handduk på ryggen om han ska värdigas låta bli att törsta ihjäl!

http://www.youtube.com/watch?v=uGW9jsPhf5k

http://www.youtube.com/watch?v=uGW9jsPhf5k



Men NU, nu ska jag titta på OS - trist!!! - och drömma om det här! 

17 februari
Bra dag
Mattesopan tog sig samman i går och gjorde en hel massa saker, och jag fick följa med. Även om jag
passade bilen lite grann ibland.

Allra viktigast var förstås att vi hälsade på hos Mollie! Tog en lååång promenad (bilder hos matte), och
en liten film på det viktigaste, här hos mej. ;) "Kasper och Mollie i snösvängen".
http://www.youtube.com/watch?v=jGtngq_62Uc&feature=related

Vi bjöds på lunch förstås, och sen åkte vi till stan - okej, jag skällde inte på allt och alla, men inte trivdes jag
något vidare inte!

http://www.youtube.com/watch?v=jGtngq_62Uc&feature=related



Såg en söt tjej som jag ville hälsa lite närmare på - en människotjej - men hon skrek till och såg ut som om
hon trodde att jag skulle BITA henne i stället för att bara pussa lite grann.

- Oh, FÖRLÅT, sa löjliga skrotmatte!

Vaddå förlåt!!?? jag kände mig bara missförstådd och KRÄNKT!  Hihihi, det känns ju riktigt modernt... Alla
känner sig visst kränkta nu för tiden, säger matte.

Matte lät någon göra nåt åt sitt hår - jag kände knappt igen henne när hon kom tillbaks till bilen. Men bara
hon själv är nöjd, så är det väl bra. (Hon ÄR nöjd.)

Hos Mollie hade förresten några barn roat sig med att bygga grottor och gångar i plogvallarna. Skojigt, tyckte
jag.



Sen åkte matte runt på några andra ställen också, men då fick jag mest bara passa bilen. Och när vi kom
hem fick jag ett grisöra för att jag varit så duktig! Och matte - hon tittade sig i spegeln stup i kvarten för att
se hur det där nya håret som kändes så konstigt såg ut!

Jag var förstås rädd att hon skulle bli ledsen när hon såg hur hon såg ut, men det blev hon inte.

Det blev hon visst, säger hon, men det berodde absolut inte på håret. Tror jag det, hennes frisyr påminner ju
nästan om min nu. Ganska kul tycker jag!

15 februari
Matte är en sopa!
Det är hon verkligen, en sopa! I varje fall är hon en usel sekreterare. Undrar om hon strejkar på nått vis?
Eller kanske hennes rygg gör det?

Hon tog sig i alla fall samman och promenerade till sjön med mig. Sista biten på en nödtorftigt upptrampad,
väldigt smal och bucklig stig. Jag tyckte den var helt okej, gick utmärkt att rejsa på, som i ett dike. Om matte
också hade rejsat hade hon nog gillat den bättre. 
Men själva sjön - nääee!!!! 

Det finns en brygga här, under all snö! 
Jag längtar efter sommar!! 



Vid det här bordet fikade vi i somras! 

Matte tyckte att dom här soptunnorna var värda en bild - jag SA ju att hon är en sopa!!! 



Nä - nu ska jag göra som mina katter! Är trött på det här. Funderar på att sova i nån månad eller så! Minst. 

Matte har förresten också ett par bilder från promenaden. Fast inga på när jag träffade ett par hundkompisar
- typiskt henne, den där sopan!

10 februari
Jag är filmad med Mollie!
Idag kom Mollie! Hon  promenerade från brevlådorna och bommen, så den här gången behövde inte matte
demolera hennes bil.

Det finns en enda skogsväg där vi för det mesta kan vara lösa och som är plogad, så där gick vi förstås. Vi
hade väldigt skojigt, matte filmade en del men våra mattar pratade så fånigt på filmen, så matte raderade
nästan alltihop. Men jag vill ändå inte visa mer än två filmer. Dom tar en sån hisklig tid att ladda upp, fast
dom är så väldigt korta, så matte blir sittandes framför datorn hela kvällen.

Det här är den första. Jag skrämde visst Mollie lite, hon fick en väldig fart upp på vägen igen! 
http://www.youtube.com/watch?v=NRlbPhcEjQ0
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Vi gick så långt som vägen var plogad, innan vi måste vända. Vi SÅG sjön, men kunde inte komma dit.
Jädrans, jädrans, jädrans snö!!!!!

Här ser ni en mops på sitt kuligaste humör - ilskebyttan som samtidigt vill leka. Hennes matte hihihi-ar åt
henne - tycker jag är lite fräckt när hon morrar så där! Mollie, alltså, som morrar. Hon har inget vidare sätt,
egentligen, men hon är go´ ändå, Mollie alltså! 
http://www.youtube.com/watch?v=-e9Cq4PRSw4

Men hihiar bäst som hihiar sist! På filmsnutten håller Mollies matte hennes koppel i handen - men sent
omsider upptäckte hon att hon tappat det! Hon orkade inte gå tillbaks, så min matte skulle kika efter det i
morgon. Efter lunch och massa prat och sånt kom krafterna tillbaks, men då låg det inget koppel på vägen.
Hon mötte nån som hittat det och hängt upp det i en björk - men hon hittade inte björken! Så nu har Mollie
mitt reservkoppel - det där som  för säkerhets skull alltid ligger i bilen - och jag och matte ska ut i morgon
igen och försöka leta efter den där björken...

Ni kan väl få se ett par vanliga bilder också. 


http://www.youtube.com/watch?v=-e9Cq4PRSw4



Och sen var det inte mer idag. Jag är trött och tycker att vi ska ut en sista sväng och sen vill jag sova!
 

7 februari
Inte nåt speciellt
Fick följa med matte i bilen igår. Tyvärr mest för att passa den. Skulle annars gärna ha följt med in i stora
affären och hälsat på den här kamraten, men det hade kanske inte varit så roligt ändå, den är ju död! (Lika
död som mattes flugor.) Matte kan inte fatta hur den kan locka någon att köpa just det bröd som den står
på. Själv blir hon bara illa berörd av att se en "levande" ren i en livsmedelsbutik.



Matte letade och letade efter möjlighet till någon avstickare in i skogen. Efter nåt som var upptrampat, eller
rentav plogat. Fanns inte, men där hippiebrandbilen stod i somras, där fanns traktorspår in i skogen.

Man vill ju inte bajsa mitt i spåret, för där skulle ju matte gå! 

Vi gick faktiskt inte så långt, det började skymma så smått. Typiskt matte! Men hon handlade i alla fall ett
minneskort till min nya kamera, så nu kan hon ta hur många bilder och hur många filmer som helst!



Titta förresten in hos henne, vi tog oss runt halva huset idag, och det var en prestation. Taket håller
visst på att rasa ner! Och huset är på väg att bli en igloo. 

 

5 februari (2)
Oskottat
Bekymmersamt läge.
- Matte, visst tänker du dig väl att göra en bred och fin utfart åt mig, tycker att den där lilla stigen inte är mitt
kejserliga namn riktigt värdigt. (Glöm inte att jag egentligen heter Akihito!!!)

Kan berätta att det kom en ung tjej förbi, och hon konstaterade att hon var lång, ung, stark och energisk -
och hon klarade hela resterande skottningen! 
Så i morgon ska matte ta sig an själva bilen och drivan bakom den - och sen ska hon åka och köpa ett
minneskort till min fröken Casio. Jag får kanske följa med och hjälpa henne att passa bilen, för nu är det inte
så kallt längre.

5 februari (1)
Upp till kamp emot kvalen...
Elliot har skrivit en kampsång, på Sigges initiativ. Sjung med, i första hand alla fyrbenta! (Tvåbeningar är
välkomna att bidra med ljudliga hejarop och entusiastiska applåder).

Hundarna demonstrerar
hundarna har fått nog
hundarna nu marscherar
för att återfå sin skog...
Bort med alla skidspår
bort med varenda plog
VI VILL ha öppna sjöar 
och Spagrop i varje skog

Hundarna demonstrerar
hundarna har fått nog
Vi vill ha Vår och solsken
kunna springa i vår skog
Kunna pinka var vi behagar
efter vinterns köld och knog 
Springa i alla hagar
för nu har vi fått nog.....

HUNDARNA SKALLA,,, SPAGROP ÅT ALLA!!!

Malte och Snoken har 
lagt till en egen vers.
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Taxarna demonstrerar
Taxarna vill ha vår
Ingen vill ekoperas

Nej bara ut och nosa spår!
Knasrulla på gräsmatta

Slippa tasstork och besvär
Skölja skitiga magar

Nej, vi betackar oss för sånt

Så nu är det bara att sjunga och sjunga och sjunga och yla och vråla, alltefter humör! Vicken kör!!! 
 

4 februari
Första filmen!
Matte håller ju på att prova min nya lilla kamera, den går att filma med också. Hon provade när jag sprang
runt på skottade gårdsplanen, dvs i går var planen helt renskottad. Men i natt kom det ett par decimeter snö,
så nu ser det ut så här (fler bilder hos matte). Matte hälsar och säjer att hon ska försöka vara tyst i
fortsättningen! Bra, tycker jag! 
http://www.youtube.com/watch?v=39MUfdam0lc&feature=player_embedded

När jag kom in såg jag ut så här! 

 

Jobbigt!!
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Natti!

PS. Matte glömde köpa minneskort till kameran, så det kunde inte bli en till, lite intressantare
film. Det här var allt som rymdes i kamerans minne. men snart ska vi väl kunna komma ut med
bilen igen, och då blir minnet större. 

3 februari
Ny snö och ny kamera
Jag har fått en ny kamera, för det är klart att den är min. En liten rackare som matte kan ha i fickan, för
åtminstone så här på vintern har hon tröttnat på stora svarta och byngliga farbror Nikon. Utomhus, alltså.

Det var det enda braiga idag, annars har den bara varit dubbelblääh. Det har kommit ännu mer snö, över en
decimeter. Min värld blir mer och mer beskuren. Här till exempel var det skottat igår. Bilen rensopad och ute
på vift (den hämtade bl.a. hem min nya kamera som har tagit alla bilderna idag).

Där matte skottade igår är det idag perfekt rullningsföre för mej! Dryga decimetern snö! Men hon borde ha



skottat åtminstone hela tomten!!! 

 

Här retas hon minsann - håller en prinskorv i handen! Men hon ville prova att ta en bild först, sa hon. Sånt är
snudd på misshandel av liten hund!!! Men man får väl stå ut, har ju i alla fall fått en ny kamera!

 

Så här ser den ut - rosalila!! Hihihi ... hon KUNDE ha valt svart, eller gråmetallic, i stället. 



I morgon ska hon prova fler inställningar, säger hon. Så att hon vet. 
Casio EX-H10 heter den, och den ser väldigt ynkligt liten ut bredvid vanliga kameran. Liten men naggande

god, kanske? Precis som jag, hehehe...

31 januari
Matte är visst desperat!
Desperationen beror på att det snöar nu igen, säger hon. Jag vill stanna inne. Matte vill stanna inne.
Katterna vill stanna inne. Till och med Petrus - för han KOM in i natt. Väckte matte vid femtiden och ville ut
igen. Han har i alla fall varit inne hela kvällen.

När matte släppte ut mig för att jag skulle kuta iväg neråt tomten och kissa så vägrade jag. 
Tre meter från förstutrappen räckte. 
Matte hämtade kameran. Det var sen hon blev desperat. Tyckte att originalbilden såg konstig ut... 
Ser ni nu - stackars människa, om det är SÅNT HÄR som hon tycker är roligt...



Hon TYCKER inte att det är roligt, säger hon! 
Inte det här heller...

...eller det här...



Jo förresten, den här sista bilden ÄR lite rolig, tycker hon! Än en gång - stackars människa! Tror jag måste
gosa extra mycket med henne i kväll, som lite tröst...  Hoppas hon är sig själv igen i morgon! 
 

30 januari
Fick inte vara med, jag...
Inte så mycket att skriva om, faktiskt. Har varit en massa folk här, klart att jag blev lite ivrig! Jättespännande,
en av dom var min favvisgranne och ett par andra hade minsann hundar hemma, det kände jag på lukten.
Alltså bara måste jag umgås med dem ordentligt. Och när jag umgås så låter jag ju lite, lite grann
(stormskäller säger matte).

Så vad tror ni hon gjorde - jo hon stängde så småningom in mej i ett annat rum! Okej att jag fick sällskap
med ett jättegottigt nytt märgben, men i alla fall...

Mera gäster kom, lite roligare faktiskt, men inga bilder där heller. Skrotmatte! Det där hände i fredags. I dag,
lördag, har jag passat huset. Dubbelskrotmatte!!

Min katt Petrus tycker inte om någon annan människa än matte, och han vill absolut inte att det ska finnas
någon annan tvåbening än hon i det här huset. Som vanligt straffar han henne - och mej också! - genom att
vägra komma hem, om hon har släppt in några andra tvåbenta. Han har varit på rymmen nu i 1 1/2 dygn,
utom en jättesnabbis. Matte är ledsen, hon har skrivit om det.

Matte och jag ska ut och leta efter honom i kväll, innan vi går och lägger oss. Det var 20 grader kallt i natt.
Hela dan har det varit 13-14-15 grader, och nu håller det på att bli ännu kallare igen. Blir nog 20 grader i
natt också.  Han MÅSTE komma hem, säger matte. Och det säger jag också.

Och så MÅSTE hon ta bilder på mej, och låta mig göra nåt skojigt så att jag har nåt att skriva om här!

27 januari
I Mollies skog
Matte har bestämt sig - vi flytt int! Trots mörker, kyla och elände. Hurra! Och så har Mollies bil fått ny
backspegel. Titta hos matte!

Alla mina diken på tomten har försvunnit! Hittills 12 cm ny snö, säger matte, det snöar fortfarande, och
blåser, och det ska fortsätta i morgon också. Då får vi jobb, matte ska skotta och skotta och skotta och jag
får ett fasligt sjå att göra nya diken! Katterna har ju ännu kortare ben än jag, och jag har allt märkt att dom
uppskattar mina dikesvägar. Fast mest är dom inomhus numera. Allihop. 
Ibland "klättrar dom på väggarna", och då hivar matte ut dom för en stund, så att dom får slåss mot snön.
Avreagera sig lite, säger matte och längtar efter vår. 

Var hos Mollie i går. Det var verkligen på tiden. I Mollies skog var det inte lika mycket snö som hos mej, fast
det bara är nån mil fågelvägen mellan oss. Vaddå fågelvägen - ingen av oss är ju nån fågel... ja, se mattar...
Ibland är hon en rätt usel sekreterare.

Några bilder från igår. 
Vet inte om Mollie gillar att jag visar den här bilden, men hon har ju självfallet BEHOV ...



... precis som jag! Fast mina var mindre just när matte knäppte.

Var ganska mycket att undersöka, var ju länge sedan jag var där.



Jag och rultiga Mollie på väg till matte (jag GILLAR rultiga tjejer, till och med ÄLSKAR dom, tror jag)!

Som tack för skorpan vi fick knasrullade Mollie på köksgolvet



Och sen så åkte vi hem!

26 januari
Äntligen!
Äntligen Mollie! Men vi orkar inte skriva i kväll, hoppas vi orkar i morgon!

Sov gott - det ska vi göra, ska bara förbereda oss lite mer för strömavbrott - om vi förbereder oss ordentligt
så slipper vi det nog, säger matte. 
???????????
Nåt om att tar man med sig paraply så regnar det inte.
Fattar ännu mindre - vad har DET med mej och Mollie att göra????

Natti, hälsar en förvirrad Kasper med en minst sagt virrig matte..
 

25 januari
Grisöra och störd sömn
Tråkmatte, hon tar aldrig med sig kameran ut! Fryser för mycket om fingrarna säger hon. Klenmatte! Det var
ju bara 13 minusgrader i natt. 11 i förmiddags.

Vi är ense, jag och Maxi. Hon ÄR trist, i synnerhet på vintern. Fast här funderar vi om eventuell
brottningsmatch i dag också. Fast sen bestämde sig Maxi för att ta sig en sväng ut på tomten i stället.

 

- Nämen SLÄPP mitt öra, skräpmatte!!!! 



 

.Fler än matte är intresserade Av mina öron - här gäller det att vakta!

 

När man sover som bäst kommer matte och stör - du måste ut och kissa, säger hon! 
Är det någon som vet vad JAG måste, så är det väl JAG!!

Hihi, visst ser jag farlig ut, men i verkligheten så bara liksom snedgäspar jag.



  La mig ner igen och försökte se ut som om jag sov. 

Kan ni fatta - matte gick inte på det. Ännu en snedgäsp, och så BLEV det en löjlig kissrunda i alla fall. 
Totalt onödigt på alla sätt och vis. 



Fast egentligen är jag väldigt söt, säger matte. (Vet jag väl att jag är...). 
Natti!

22 januari
Brottning på gång - oavgjort! 
Ingen kamera med när vi gick till sjön. Jag blir så TRÖTT på matte!!! Men hon kom sig åtminstone för med
att fotografera mig när jag och Maxi brottades. Minns inte vem av oss det var som började - tror att det var
Maxi. Här kommer i alla fall ett helt gäng bilder. Ja, visst är det Maxi som börjar!

Kom igen nu, Kasper!

 

Ja men alltså - liiite motstånd kan du väl i alla fall göra! 



 

Okej då, sa jag. Här får´u tassen!! 

Va - nu när jag just har kommit igång! 



"Okej då Kasperkompis - vi tar en rond till!"

 

Beredd?



Hm - här tror jag nästan att Maxi har brottat ner mig (men det är bara som det ser ut, 
känns bra att låta honom vinna ibland...)

Håhåjaja- och sen tog det roliga slut. Maxi blev hungrig igen, den tjockisen! Nu ska matte se på en massa
TV., säger hon, men jag ska åtminstone få ett grisöra! Bra nog, det ska jag äta på nya ljusa mattan, där vid
teven. Matte har förresten en teve som  skulle betinga ett högt pris på en antikauktion!
Och ha det nu gott allihop!

20 januari
Om just ingenting
Fick följa med matte och en favvisgranne och handla idag. Medan grannen gick till bokhandeln promenerade
jag med matte, fast varför hon fotograferade just det här förstår jag inte. Påstod att hon skulle gå dit en
annan dag och se lite närmare vad de där färgglada rullarna på väggen egentligen var för något. Helt
ointressanta. om ni frågar mej. Mycket intressantare att försöka hitta MEJ på bilden - jag finns i änden av
kopplet.

Förresten är jag inte riktigt så vit som jag ser ut, så här tyckte kameran att jag såg ut lite senare hemma på
tomten.



Vad skådar mina ögon - det DÄR har jag inte sett där förut....

Tror inte riktigt det ska vara där...

J



Stämde. Det behövde flyttas. 

Sen sov jag gott - tänk att min kassa matte behövde 3 1/2 år för att fatta att det var just en BIABÄDD jag
skulle ha! 

Just det, säger Filip. Hon är rätt kass, det dröjde faktiskt flera år innan hon fixade just den här hörnan åt mig.
Så det är inte bara du som fått vänta, tiga och lida! 



Och nu ska vi sova allihop. Natti!

17 januari
Skaffat medhjälpare
Titta - nu har jag skaffat medhjälpare. Medbrottsling säger matte, men hon vet förstås inte alls vad hon talar
om. Jag är enbart intresserad, engagerad och förutseende.

Jag har placerat Petrus under det där låga bordet, tror det kan löna sig nu när det är vinter och matte nästan
sitter mer framför kaminen än i vardagsrummet. Petrus som själv aldrig brukar stjäla något kommer att tala
om för mig så fort matte lämnar något kvar.

Han låtsas nästan sova - men det är bara för att matte inte ska misstänka att han spionerar åt mig, nästa
skorpa eller smörgås ska jag minsann smocka i mig fortare än kvickt!

Hon är faktiskt väldigt ofta lätt disträ, min matte, så det är inte alls omöjligt att jag och Petrus överlistar henne endera dan.
Det är rentav sannolikt.   

16 januari
Hon tog min skorpa
Idag satt matte och fikade med en god vän framför kaminen. Kaffebröd hade hon inget, men goda skorpor
med marmelad fanns i alla fall. Nu är det ju så att jag är väldigt förtjust i dom där skorporna.

Så när matte gjorde i ordning kaffet i köket så... ja, ni fattar va!



Det låg inte fyra skorpor på fatet längre, det låg tre varav en liksom hade vält. Men måste ju kolla vilken som
verkade godast.

Kan säga att matte inte var glad när hon upptäckte att jag tagit min utvalda marmeladskorpa med mig in i
vardagsrummet och placerat den upp och ner på mattan för att få lite bättre grepp om den.

Kan ni tänka er - hon tog ifrån mig skorpan! MIN SKORPA; egentassigt norpad!

Jag brukar aldrig ta något från något bord, men så brukar heller matte aldrig ställa något på det där lilla,
precis i min höjd. Så då BORDE det vara mitt, det som ställs där.

Hon får faktiskt lov att skärpa sig! 
 

15 januari
Guuu va trist! 
Matte orkar inte vara sekreterare i kväll, säger hon. Inte åt MIG alltså. Skamligt! Icke-sekreterande mattar är
ett otyg. Lika bra hon går och lägger sig, för här har jag ju i alla fall ingen glädje av henne.

Så där ja, nu lomar hon iväg mot sängen. Där kan hon gärna ligga! Hon är så tråkig så jag tror nästan att
jag tänker sova framför kaminen i natt. Så kan hon ligga där ensam och gärna ha dåligt samvete.

Natti!

12 januari
Från promenaden - utan Mollie. Grrr...
Jag skulle ha träffat Mollie idag. Men mattarna kom överens om att skjuta upp det till en annan dag. För
kallt, för ont i kroppen, för nyopererade ögon... ingen måtta på undanflykterna. GISSA vad jag tycker om det
här. Grrr...

För att ni inte ska tro att vi aldrig kommer utanför dörren i kylan, jag och matte, så tog hon faktiskt med sig
kameran idag. Men hon klagade över att hon frös och frös och frös om fingrarna.

Kan ni se mig? Det här är på tomten. 

Det här är också på tomten - matte undrar om jag nästan vridit till mig ett helt varv här...



 

Det här är där vi vände och började gå hemåt igen. Nosdopp och nosgrejs är jättehärligt. 
Jag älskar snö!! Ni ser mig väl?

Som sagt, jättehärligt!!!

 

Här är vi nästan hemma, Filip kom för att skynda på oss. Han vill in i värmen. Vi ska bara gå nerför backen,



svänga 90 grader till vänster, fortfarande i backe, och sedan 90 grader till höger in på gårdsplanen, och det
går nerför där också. Det är matte som vill att jag ska skriva det här för att ni ska förstå att det inte är så

lätt  att få ut bilen till mer farbar väg. Inte när det är halt, alltså. Det sandas inte hos oss. Men hemåt/nedåt
går det jättebra. 

 

Här tyckte förresten matte att hon såg två hundar till - en terrier och en pudel. Ja se mattar...

I morgon blir det tråkigare. Då ska jag passa huset massa timmar. Men det är allt tur att jag gör det, titta på
mattes dagsländor, så förstår ni varför.

10 januari
Jobbigt att ha ansvar, och hålla reda på allt och alla!
Jag har det jobbigt! Filip vill ut. Jag måste säga till matte. Maxi vill ut. Måste säga till matte. Filip vill in.
Måste säga till matte. Petrus vill ut. Måste säga till matte. Filip vill ut igen. Maxi vill in. Petrus vill in, Petrus
vill ut, Petrus vill in, Filip vill in...

Och så har jag en fluga att hålla reda på också. Skulle gärna käka upp den, men hittills har jag inte lyckats.
Flugor ska inte finnas i mitt hus så här års.

Ibland vill jag själv ut. I två minuter, sen vill jag in. Och JAG, jag får minsann hålla reda på mig själv.

Jag håller reda på matte också. Ser till att hon öppnar när nån kommer med en skriven hälsning från någon
som ringt en granne som ringt en annan granne som kom över med ett hälsning på en lapp. Där stod att
"din telefon tutar upptaget hela tiden, har det hänt nåt, har du fel på telefonen, ring xxxx".

Luren låg inte rätt på telefonen. Verkar som om väldigt många håller koll på matte. När hon rättat till det där



med luren ringde flera grannar som hört om telefonen som inte fungerade. Dom ville kolla först innan dom
gav sig ut i kylan. 

Hon fick också ett mejl från en okänd person i Stockholm där hon ombands ringa till en person i
Värmland som inte har dator och kan mejla själv och alltså bett någon annan att göra det så att hon
kunde få tala med matte...

Jag hoppas att matte i fortsättningen klarar av att lägga på en telefonlur ordentligt! 
Mobilen då, undrar kanske någon. Den är alltid avstängd...

Jag har mycket att stå i! Just nu är alla inne, och jag och matte ska gå och lägga oss.

Natti! I morgon ska det bli mindre kallt - då ska vi gå på promenad säger matte. Hm - f´n tro´t...

.--.-.-.-.-.-.-.-.-

STÄMMER! Jag VISSTE DET! SMHI har ändrat sig, matte kollade just detaljprognoskartan
för orten där jag bor! Det blir inte alls bara 6-7 grader, det blir 10-12! Shit!!!!!

8 januari
Godis är gott...
När man inte vill vara ute får man vara inne. Så är det. 
NÅGON logik finns det åtminstone här i världen. Och när man är inne och har tråkigt så får man en
tuggrulle. Det är också logiskt, riktigt smart av matte att räkna ut det.



 

Sen ville Petrus att matte skulle städa ut julen. Det gjorde hon.

 

Och sen ville jag och Filip att vi skulle få leta utslängda kattfoderbitar - fantastiskt gott godis tycker jag! Jag
lyckades hitta några fler än Filip, men han kunde ju lika gärna äta dom direkt från sin skål som står på en

hylla, katterna får minsann äta både hur mycket och när dom vill. 
Det får inte jag. Så jag tar tillbaks det där att matte fattar vad logik är. Det gör hon INTE. . 



6 januari
Väldans kallt är det
Urtrist - alldeles för kallt. Vill bara vara ute en liten stund. Snabbar mig på, är till och med före matte vid
dörren. Där innanför är det varmt och skönt, där brinner det i kaminen och där finns mina katter.

Kan förresten berätta att matte frostade av frysen idag, och då hittade hon en portion fiskpudding som jag
fick till middag! Hemlagad. Mycket god! Jag har ätit den förut. Hade hon kommit håg den tidigare hade hon
säkert ätit upp den själv.

Jag har fått ett grisöra också, tidigare idag.

Egentligen skulle jag och matte ha ätit extragod trettondagsaftonslunch hos Mollie, men hennes matte var
väldigt förkyld och hade feber, så vi stannade hemma. Hon har inte gjort något åt backspegeln som min
matte demolerade - hon säger att hon ska leta efter en ny på skroten!

Min matte som själv aldrig har besökt en bilskrot tyckte att Mollies matte i stället skulle tala direkt med en
verkstad och låta den skaffa en ny spegel , men eftersom min matte envisas med att betala åtminstone 75
procent av räkningen tycker Mollies matte att hon måste ordna det så billigt som möjligt.

Ja se mattar. Dom har liksom en alldeles egen logik verkar det som. Synnerligen ologisk tycker jag.

Nu ska jag göra en snabbis ut för att kissa - matte stannar kvar inne och rensar kattlådan. Det är alltså
BARA jag här i huset som är tuff nog att göra mina behov utomhus! Alla dom andra  är VEKLINGAR. Fast
himla bråttom in har jag ju förstås. Men jag går i alla fall ut!  
 

4 januari
Vardag igen
Måste säga att jag saknar den där julen och nyåret! Hände massa skoj då (utom på nyårsafton) för att inte
tala om allt gottigt jag fick till både frulle och middag.

- Menar du att DET HÄR är vad jag ska få till kvällsmat? Var är skinkan? Köttbullarna? Korven? Potatisen,
gurkan, paprikan? 



 

- Jag fattade till slut. Ingen skinka och sånt. Åt upp under viss protest, för annars hade Filip gjort det. Men
sen surade jag och sökte tröst i bian!.

 

Förresten drattade matte på ändan här hon skottade snö i går. "Nämn inte skinka!" säger hon till mig!
Tydligen har hon lite ont. Jag är glad att i alla fall jag har fyra ben, verkar lite vingligt och farligt med bara
två.

2 januari 2010
Usch och fy för nyårsafton!
Har ju redan hunnit bli lördag och årets andra dag, trots att matte sa att vi skulle lägga oss tidigt. Man kan
aldrig lita på henne, när det gäller läggdags!

Det där med nyårsafton är ett hemskt påfund. Borde inte finnas. Det började låta lite konstigt ute, jag blev lie
rädd men matte distraherade mig med köttbullebitar och TV och sånt, lekte lite också, men det hjälpte inte.
Till sist bara darrade jag och vägrade till och med köttbullar. Försökte krypa under soffan, men valde sedan
att vara hos matte, men det hjälpte inte ett dugg!

Vi gick och la oss, matte försökte ge mig märgkex, men jag vägrade. Trots att det inte lät lika mycket längre.
Matte började läsa i en bok, men släckte när jag till slut i alla fall åt upp mitt kex.

Dom borde inte smälla så där. Jag var livrädd, bokstavligen. Tror att mina katter också var det. Precis som



många andra. För att inte tänka på hur dom som hört och levt med bomber kände sig.

Varför kan man inte äta och för all del också dricka gott, och till exempel sjunga nåt fint? Varför ska man
smälla? Och varför kan man inte titta på månen och stjärnorna som är så vackra. Dom syntes i går, för det
var inga moln.

Undrar förresten hur dom där vilda djuren i skogen mådde, dom har ju inte ens en matte att söka lite tröst
hos.

Nä, usch och fy för fyrverkeri!!!!!

Förresten blir ju människor också skadade. Vet dom inte det? Bryr dom sig inte? Dom är knäppa!! Många av
dom. Men inte min matte, och det är ju åtminstone tur. Dvs lite knäpp är hon förstås, men inte på just
fyrverkerisättet.

I dag mår jag bra igen, även om jag fått vakta huset ganska länge. Matte fick äta god mat, men jag fick inte
följa med, för där finns dom som är allergiska.

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

http://www.belof.se/
http://www.berlof.se/
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