
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 14
Kaspers nästan-blogg,  maj – juni 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.)
 

29 juni
Hemma igen
Nu är jag hemma igen, och på gårdsplanen satt alla mina tre katter och väntade på mej! Jag och matte blev
nog lika glada. Precis som mina katter över att se oss.

Fast Petrus tjurade en stund, och vägrade komma och hälsa. Han brukar markera sitt missnöje på det där
sättet. Varken jag eller matte borde resa bort!

Det var kul i Dalarna. Fast vi inte var på nån midsommardans och fast matte var dålig med kameran. Men jag
gjorde mig midsommarfin i alla fall, visst tycker ni också att det är fint att vara lite grön på midsommar? Som
jag blev när jag knasrullade på "mostrans" gräsmattor. Hon höll fast mig så att matte kunde fota. Och det var ju
bra. Inte mycket fastnar på min päls, men just där, på ryggen vid svansen, är den lite annorlunda. 
Det går att klicka på alla små bilder. Gör det, för det tycker jag absolut att min svans är värd! (Går inte längre att
klicka - skitmatte!!! /maj 2011)

Finns en massa djur hos
"mostran", fast grisarna ville

inte komma ut till mej. Så
jag fick nöja mig med

hönsen och så stora, snälla Dom här tassarna borde
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hästen. Tänk, hennes svans
måste kammas precis som

min! 
Hon är en vacker Frieser. 
Katten Morris gömde sig,

precis som grisarna!

ansas tycker jag! Ser ut som
mina när matte plockar fram

saxen. "Titta matte, hennes svans
behöver också borstas!

Matte fotade blommor, och då kom den här killen och frågade vad hon gjorde! han hade fått ärva cykeln efter
sin storebror, men hade fått nya däck och nytt styre. När han blir stor ska han flytta tillbaks till Stockholm, säger
han! Fast nu bor han i Kärvsåsen.

Okej då, en trist blombild bara för att det var midsommar! 
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Jag skulle ha åkt till Mollie idag (jag kom hem i går kväll) men Mollie var dålig i magen så det passade inte så
bra, tyckte mattarna. Tycker jag - jag skulle ha pussat på henne och varit jättesnäll och jag är säker på att då
hade hon blivit frisk på en gång!

PS. Tyvärr var det väldigt dålig hållbarhet på den där svansfärgen! Den försvann på bara nåt dygn. Synd.
 

24 juni
Glad midsommar! 

Nu åker jag till Dalarna för några dar!



22 juni
Bada, bada, bada...
Julita i all ära, men jag tycker det är precis lika kul - minst! - att vandra i mina egna skogar och bada i mina
egna sjöar. Särskilt i sällskap med Mollie. Skulle säkert vara väldigt kul tillsammans med Grynet också, fast hon
är en lika stor badkruka som Mollie. Och det är ju faktiskt Mollie som är min fästmö.

Först ett gäng bilder från sjön - jag badade minst 732 gånger, från 127 olika ställen - åtminstone tror jag att det
var så det var, och matte är beredd att hålla med mig. Och Mollie, hon beundrade som vanligt.







Sen gick vi hem. Den här ville jag ta med mig, men lyckades inte. Den satt fast.



Hemma fick mattarna en god paj (jag vet, för jag fick smaka den senare, till middag). Dom åt ute på altanen.
Matte tyckte att det var lite ynkligt med den där sedvanliga skorpan till mig och Mollie, så helt innovativt lindade
hon in den i en skinkskiva! Och om hon inte redan tidigare vunnit Mollies hjärta, så gjorde hon det nu!  Mitt har
hon ju redan.

Sen busade jag och Mollie.  -  Hörrudu, vad GÖR du!!??

Passa dej, för annars... 



Ska vi försöka smita?

 

Sen hände inte så mycket mera. Dom for hem till sig! Och jag var trött och la mig att vila. (Det gjorde matte
också.) I morgon ska jag bada mera.

18 juni
Julitabesöket
Två bråda dagar - vi har inte haft tid att varken hälsa på er eller rapportera. Men nu ska vi göra både-och. Fast
i dag har det både regnat och haglat och framförallt åskat och blixtrat, så vi har inte vågat sitta så mycket vid
datorn, jag och matte.



Först den där utflykten till Julita gård. (Följer du länken så klicka på slottet!)
Gladaste överraskningen var förstås att Grynet också kom! Visst är hon söt!

Kan berätta att matte bara körde liiite fel, missade en sväng och fick köra tillbaks ett par hundra meter. Men så
var också en av tanterna som åkte med oss väldigt bra på att läsa karta. Så hon hejdade matte. Värre var det
med den andra bilen, den hamnade först i Vingåker. Men allt ordnade sig.

Men det vill jag bara säga - att valla sju tanter inklusive matte, det klarade jag inte! Jag blev ju tvungen att
välja, och det är ju klart att jag valde matte. Måste ju vara säker på att jag kom hem igen!

Matte konstaterade att bättre bevis för att tanterna var en samling individualister, det kunde vi inte få! Samlad
tropp var minsann ingenting för dom, inte. Utom när dom picknickade, förstås.

Jag ville bada, och det tyckte matte att jag skulle få. Någon ville helst sitta på en filt i skuggan och läsa. Andra
ville gå en tur genom slottet. Jag och matte passade Grynet och gick efter badet en skön  promenad genom
parken. Så småningom fick vi sällskap  av tre andra tanter.

Picknicken var mycket lyckad, måste jag säga. Visserligen fick ingen ge mig mat vid bordet, men matte orkade
inte alls äta upp all sin sallad med ägg, skinka, ost, tomater och gurka  som hon hade gjort. Väldigt god
dressing dessutom. Jag fick mig ett ordentligt skrovmål och diskade minutiöst noga efter mig.

Sen hade ju matte med sig köttbullar också, så jag och Grynet fick flera stycken var. Jag som brukar vakta
matte alldeles väldigt mot andra hundar när jag vet att hon har köttbullar i ryggsäcken, jag var på mitt
generösaste humör och tyckte det var helt okej att Grynet också fick smaka.

Fast även jag och Grynet hade lite olika intressen, vände vår uppmärksamhet åt olika håll...
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Men inte hela tiden. 

 

Ganska kul var när matte hade hand om mig och Grynet, nere vid sjön. Grynet kom loss och rusade iväg till
slottet och sin matte, jag var inte kopplad och följde förstås med när min matte rusade efter! Att koppla upp mig
hann hon inte. Stor kalabalik på slottstrappan där Grynets matte och en massa andra människor var på väg in i
slottet.

En guidetant blev jättesur, både över att Grynet "slitit sig" och framförallt över att jag var lös! 
"En paniksituation, jag hann inte koppla, men nu går vi ju", sa matte och gick tillbaks mot sjön med Grynet i
koppel och mig i löst släptåg.

Sen berättade Grynets matte att dom hade fortsatt att skälla på oss och sagt att hundar överhuvudtaget borde
förbjudas!!! Efter att ha sett mig och Grynet!!! TUR att jag och matte och Grynet hade hunnit försvinna så att vi
inte hörde! Annars hade jag önskat att jag varit tio gånger större och alltså vägt minst 80 kilo! Då skulle dom
allt ha fått...

Tur också att många andra tyckte att vi var jättesöta. Här några fler bilder - fast utan att varken jag eller Grynet
finns med! Hrm... vet inte om jag riktigt gillar det här! Men okej då...

För länge sen var bodde abboten i det här huset. På 1200-talet. Ser lite dystert ut. 



 

Och här bodde kusken för hundra år sen, eller så.



 

Här har också någon bott nån gång

 

Och på andra sidan av den här sköna och rullvänliga gräsmattan bodde en massa växter och i entrén till
orangeriet visades en utställning av torrdass och en samling STORA råttfällor i trä. Minsann inga små musfällor!

Dom såg ut som giljotiner. Läskigt, tyckte matte och dom andra tanterna. Jag för min del längtade mest efter
Grynet och hennes matte som var någon annanstans. 



Sen åkte vi hem. Vi stannade vid en märkligt stor och ståtlig kyrka mitt ute i nästan-ingenstans, men dom
bilderna får jag visa i morgon, eller också får matte göra det hos sej. Och  nästa dag - i går alltså - hehehe,
matte agerade dataexpert! Det tog nästan 10 timmar. Dom gjorde paus ibland när datorn laddade ner, och då
fick jag gå ner till sjön och bada!

Ännu en bra dag, faktiskt.

15 juni
Laddar för i morgon
Har varit hos Mollie. Promenerat långt. Sprungit över gärden, gått i skogen. Sett kor på långt, långt håll. Brydde
mig inte. Busat lite med Mollie, men inte så mycket. Jag hade alldeles för mycket spring i benen för att hon
skulle hänga med. Ingen sjö i sikte. När jag närmade mig en av mina favoritspagropar så kopplade matte mej.
Kanske lika bra, för DEN dyn och leran betyder dusch i badkaret. Jag blir kolsvart om benen, och STINKER,
säger matte. Får inte komma in hos Mollie (skulle inte få komma in hemma heller).

Inga bilder värda att visas. Så det får bli en nästan-sovbild i dag också. Jag måste vila, för i morgon ska jag
valla sju tanter! Att valla matte går väl an, men dom andra sex kan bli ett problem. En av dom gillar inte mej,
men det tänker jag och matte inte bry oss om, för hon gillar inga andra hundar heller, men hon är inte allergisk
i alla fall.

Får kanske anstränga mig lite extra mycket med vallning där... skam den som ger sig, hehehe...

Vi ska ha matsäck med oss, till mig också.

Vi blir fyra i min bil. Matte, jag och två andra tanter som gillar mej. Min bur tar upp halva baksätet.

Stör mig inte matte, jag behöver inte gå ut, men jag måste vila så att jag orkar med Julita-utflykten i morgon!
(Hade varit kul att träffa Rudi där, men det gör jag nog inte...) 
Som sagt - stör mig inte matte, jag MÅSTE få sova nu!!! 



Natti!

14 juni
Sömnigt i regnet
Har inte hänt just nånting alls! Bara alldeles vanliga grejer. Har promenerat, badat lite mellan regnskurarna,
passat lite hus, busat med katterna. Och SLAPPAT!

När det regnar ute är det det här matte ser när hon vänder sig om, där hon sitter vid datorn. Vi brukar ju hålla
till där matte är, allihop. Ibland ligger vi precis vid hennes fötter, men  nu låg vi och sov vi så här.



Nu är det dags igen, att sova. Jag vill ha mitt nattakex, och jag tycker absolut att matte också behöver gå till
sängs. För i morgon blir det en roligare dag. Säger bara Mollie... Och hon måste ju klara att vakna i tid, hon

matten!!!

PS. Åh, vad jag gillar min bia!! 
 

9 juni
Matte har jobbat - men jag har i alla fall badat! 
Trista matten har suttit väldigt mycket vid datorn senaste dagarna. För att ha slutat jobba jobbar hon väldigt
mycket, måste jag säga!!! Ork och tid att blogga och sånt, det har hon inte alls haft. Så jag har fått roa mig själv
ganska mycket.

Men visst har jag träffat kompisar - till och med Mollie! Hemma hos mig. I går. Och då hände det nåt konstigt.

När jag simmar brukar jag ha så mycket flytande päls ovanför vattnet så att alla tror att jag går på bottnen, men
det gör jag inte alls! Men faktum är att min svans hittills aldrig doppats i sjövatten!! Men i går så halkade jag
baklänges när jag tog mig upp för en liten strandkant där det var BRÅDDJUPT...

Så jag for bakåt ner i vattnet och hela bakdelen och till och med nästan hela svansen hamnade under
vattenytan!!! Kändes faktiskt snopet - jag brukar INTE halka!!! Gissa om jag snabbade mig upp!! 



Efter en ytterst remarkabel händelse - min blöta svans! 

Några fler åtminstone nästan-badbilder, hihihi, matte 
gillar visst  där med "nästan" nånting...



Blev många efterbadet-rull. Varje dopp (jag tror att jag gjorde 
åtminstone 384 stycken i går) kräver rull! 



Undrar ni över Mollie? Hennes matte försöker ju locka ner henne också i vattnet, och titta bara - med hjälp av
godiskast lyckades Mollie förmå sig att doppa framtassarna! Men DÄR gick gränsen. Inget godis är värt även

baktassdopp, tycker fjompan Mollie (Hon ÄR en fjompa, men hon är MIN fjompa! )



Snopet - hon lyckades inte fånga godisbiten! (Men det gjorde jag när matte slutade hålla fast mig...)

Just nu - jag får inte gå ut på tomten, för Filip håller på att äta upp en ekorrunge som han fångat... Gissa vad
matte tycker om det!!!

Just det - hon tycker INTE!!! Katterna ska ta möss, säger hon, inte ekorrar! Dessutom lämnar dom en del kvar,
som matte får ta hand om för att inte jag ska bli dålig i magen igen. Hrmm... ingen blir väl dålig att att
undersöka en halväten ekorre heller...

(Och just nu RYSER matte - hon är väl inte för inte en så kallad 08 .. även om hon förflyttat sig till
ytterområdet... Om en stund ska hon hämta en spade.  

 

Men med en sån bild (även om hon inte förstorar den) får hon ju bara inte avsluta mitt blogginlägg!!! Så det får
väl bli en blomma då, ett löjtnantshjärta. Kan kanske begravas tillsammans med ekorren. Om nu inte nån

annan katt hinner före och norpar det som är kvar. 



 

Hej då! 
Ska försöka återkomma snart igen. Vet inte vilket som fungera bäst - att muta matte eller att hota henne...

2 juni
Inte hänt så mycket
Har inte hänt nåt särskilt, jo förresten, det har det! Den där lilla söta cavvetjejen som går förbi här ibland, hon
som jag brukar smita till, henne har jag ju nästan dejtat idag! Jag var "inlåst" på förstubron. Om jag skällde?
Joodå, det gjorde jag. Och gnydde. Våra mattar pratade. Och sen fick jag komma ut, och vi fick hälsa på
varandra här på min tomt! Kamera? Nej, den fanns ju inne i huset.

Vi busade inte, hon var lite seg för närvarande, sa hennes matte. Men vi hälsade i alla fall, väldigt noggrant och
fint, och sen gosade jag lite med hennes matte i stället. Men jag och lilltjejen ska nog lära känna varandra lite
bättre, vad det lider.

I går fick jag äta god paj hos Mollie! Inte dumt! Mollie ville allt sno min mat i går också, men det fick hon inte för
sin matte. Batteriet i mattes kamera hade tagit slut på promenaden, de blev bara dom här två ynka bilderna
från skogen och inga alls från våran lunch! 



Idag, genom fönstret, såg matte ett vackert rådjur på tomten, det blev visst lite skrämt av mej! Hehehe, snacka
om mästerfoto... 

I väntan på rosenknoppar, pelargoner och sånt så nöjde det sig med att beta lite "vilt". Vi ska ut och kolla nu,
jag och matte. 

PS. Tror att matte har fått fnatt - hon borstade min päls idag igen!!! Det ska hon göra i morgon också, säger
hon!  Jag hatar det - UTOM när hon kammar och borsta mig på magen! Förresten så kommer sotaren hit i
morgon, matte har ställt väckarklockan. Han kommer nästan mitt i natten, säger att han är här klockan 8!!

31 maj
Ditt och datt
Ömsom vin ömsom vatten skulle man kunna beskriva mina senaste dagar. Trevliga gäster, en del gotta, passa
huset, äcklig pälsvård (borstning och kamning), lite ledsen matte, lite glad matte... Och idag en mycket glömsk
matte.

Hon hade så mycket annat att tänka på så att hon glömt bort att hon skulle träffa "sina tanter" idag! Dom
ringde, hon slängde sig direkt in i bilen och tog sig till träffen på mindre än 20 minuter! Hon träffade Grynet
också, men jag fick minsann stanna hemma, jag!

Men när dom allihop ska göra en utflykt till Julita, då ska jag i alla fall få följa med. Bra! Kanske Grynet också!
Om ett par veckor.

Har inte nåt speciellt annat att berätta. Skulle i så fall vara att jag fått smaka rabarberpaj, med vaniljgrädde.
Fast matte tog bort det mesta av själva rabarberna. Jag fick inte ont i magen!



Sa jag nåt om äcklig pälsvård - jo, det gjorde jag visst. Jag hatar när matte river och sliter i min päls, för det är
precis vad hon gör. Hon är så försiktig hon kan, säger hon, men det märks då inte alls.

Men lite bra är det kanske ändå, för i morgon ska jag till Mollie och äta lunch. Hon kommer nog att tycka att jag
är extra stilig... Blir kanske en sån där dag när hon riktigt fjäskar för mig (joodå, det gör hon faktiskt ibland, jag
har kommit på att det gör hon när jag nonchar henne)! Ja se TJEJER!!!

28 maj
För mycket gotta, sa magen!
Matte har gett mig världens smaskigaste mat ett par dar! Leverpastej, ris, tonfisk. De mest utsökt delikata
blandningar.

Men i morse (för mig är det fortfarande torsdag den 27), på min riktiga födelsedag, då ville jag inte ha någon
mat alls. Och matte upptäckte att jag hade kräkts. Delvis på en matta, så det blev lite tvätta av.

När vi satt ute på altanen ett par timmar senare så kräktes jag igen. Därute var det bara att spola bort, men
matte såg ju att det var gårdagens mat jag fick upp.

Jag fick ingen mat på hela dan. Och absolut inget märgben! Inget grisöra, ingen knorr, ingen vomburgare. Ingen
prinskorv, inga köttbullar, ingen ost.

Och i kväll tyckte matte att det nog var säkrast att jag bara fick mitt vanliga torrfoder! Jag nobbade först, ville ju
så klart ha leverpastej och sånt i stället. Och det fanns ju tonfisk i kylskåpet! Men så småningom åt jag upp
mina torra bitar (som jag i vanliga fall är väldigt förtjust i).  

I morgon ska jag i alla fall få ett par prinskorvar, lovar matte. Men först ska jag äta min vanliga mat. Håhåjaja!

Men födelsedagstårtan som jag och Mollie fick, den mådde jag inte illa efter. Men sen blev det tydligen för
mycket av det goda.

Hade ingen aning om att sånt var möjligt!!!! För mycket gottigt!!?? Och när man har födelsedag och allt...

Tycker  ärligt talat att 
den här dagen varit ganska
trist. TUR att jag hann fira i
tisdags!!!

DÅ var det i alla fall en bra



dag.

26 maj
Fin nästan-födelsedag
Det har redan hunnit bli i morgon, om ni fattar vad jag menar. Alltså var det i går, tisdag, som jag och Mollie
hade vårat kalas.

Kan berätta att vi gick på en prommis först, mattarna hade regnkläder, men det hade inte vi. Fast vi brydde oss
inte om regnet, även om vi var ganska blöta när vi kom hem. Det syns på bilderna.

Här kan ni se vad matte hade gjort i ordning, med mig som ytterst intresserad iakttagare. Det doftade ljuvligt!.
Inte de vackraste små "tårtor" hon har gjort säger hon, men jag hävdar att de var de garanterat godaste!

Mycket tonfisk i botten. 
Sedan ett rejält lager leverpastej! 

(en tunn skiva bröd mellan tonfisk och leverpastej kan med fördel uteslutas)
Philadelphiaost som grädde, 

valfritt antal prinskorvar
(vi fyllde ju fem år, men matte tyckte att 

det räckte om vi fick dela på fem korvar). 
Mängden kan dubblas hur många gånger som helst,

men det ska vara lika mycket tonfisk
som leverpastej. Tycker jag. Och massor

av prinskorv. 

Kan tala om att vi till och med åt upp 
gurkskivorna och de små tomathalvorna! 



(Matte smusslade åt oss ytterligare varsin prinskorv - järnvägars, vad Mollie uppvaktade min matte efter det.
(Så ska hon aldrig mer göra, säger hon. Matte alltså. Ska aldrig mer smussla åt Mollie något i lönndom.)

Mollies matte fick ge oss våran födelsedagslunch, för matte ville fota.

Sen smaskade vi! 



Ni noterar väl att Mollie äter betydligt snabbare än jag. Finns nog dom som skulle säga att hon inte äter, hon
GLUFSAR. I varje fall smaskar vi båda två, när vi bjuds på något så här gott.

http://www.youtube.com/watch?v=tY3u0kAkUkA&feature=player_embedded

På nästa filmsnutt kan ni se hur det gick sen. Hihihi, hon är en framåt tjej, min Mollie! 
http://www.youtube.com/watch?v=M_VGtjlktWE&NR=1

Kan säga att hennes matte lyfte bort henne så att jag i alla fall fick dom allra sista resterna på min tallrik.
Förresten så har matte kvar både leverpastej, tonfisk och philadelphiaost och dessutom många prinskorvar, och
alltihop är mitt, säger hon. Fick förresten ris och tonfisk till middag! En sån tur jag har, som har en matte som
inte vill äta leverpastej! Hon hoppar gärna över tonfisken också.

http://www.youtube.com/watch?v=tY3u0kAkUkA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=M_VGtjlktWE&NR=1


Lite roligt var att Mollies matte hade tyckt att min matte skulle liksom ta isär det som låg på Mollies tallrik, för
annars skulle Mollie inte kunna få det i sig. Matte delade INTE upp. Hihihi, sa hon, jag skulle vilja se det som
Mollie inte lyckas få i sig om hon tycker det är mödan värt. Matte fick ju rätt, och det tyckte hon om. Min matte
gillar visst att få rätt.

Kan också berätta att Mollie visade alla tecken på att tycka att hon hade fått ALLDELES för lite tårta. Helt
enkelt en misslynt tjej! Som knappt orkade busa en gång . Ville hellre ta sig en tupplur på maten. En

powernap...

Och nu ser jag fram mot min riktiga födelsedag på torsdag!

PS. Klockan är nästan halv tre på natten nu, YouTube tog god tid på sig, så matte och jag orkar inte surfa runt
till mina kompisar i natt, och jag orkar inte heller svara i gästboken. I morgon ska jag passa huset ganska
mycket, men i morgon, men SEN ska jag minsann kolla vad ni alla haft för er! NATTI!!!

24 maj
Vi har minsann ett frukostrum
Har just inga bilder att visa. När det hänt nåt skoj har matte inte haft kameran med sig, och bilder när det INTE
hänt nåt skoj har hon på sin sida. Lika bra det!

Kan i alla fall berätta att nu har det där gröna rummet blivit officiellt frukost- och lunchrum (när det är för kallt
att sitta ute på altanen). Matte säger att det känns lyxigt att säga "frukostrum", ungefär som i en engelsk 1800-
talsroman. Fast vårt rum är förstås väldigt litet... Men en frukosthörna har det i alla fall.




En hel del växter har fått flytta ut nu - så det gäller att hålla tummar och tassar och tår så att gubben Frost inte
hittar oss. Åtta tomatplantor som matte dragit upp från frö har hamnat där rosmarin, agapanthus och ett par
små citrusträd stod. Jo, dom är faktiskt åtta, alla syns inte på den här bilden.

Men i morgon... DÅ händer det nåt! 
Jag ska ha kalas! Och jag har bjudit Mollie!

Hon fyllde fem år i går, och jag fyller fem år på torsdag. Förra året fick vi smörgåstårta hos Mollie, i år ska vi
fira hos mej. Vi slår liksom ihop våra födelsedagar. När det gäller kalas, alltså. Jag firas nog lite här hemma
också, på torsdag. Fast jag gillar ju inte saker särskilt mycket, men jag gillar märgben och en massa annat
gottigt. Sånt som man kan äta.

Matte - och så klart jag också - kommer allt ihåg att det brukar vankas tårta med leverpastej och tonfisk och
sånt, och med prinskorvar som tårtljus. Eller kanske grillkorvar, men hos mig blir det prinskorv. Vi är ju inte så
stora, varken jag eller Mollie (annat än i anden, då), så vi skulle kanske bli för tjocka om vi fick grillkorvar.

Vad våra mattar ska äta struntar jag i, det blir i alla fall Mollie och jag som får det allra gottigaste!

I morgon blir en bra dag! Lunchskorpan som jag och Mollie brukar få kan slänga sig i väggen!

19 maj



Skojigt nu!
Skojiga tider nu. Öppna dörrar så att jag kan se vad som händer på bygden (och kommentera ganska högljutt,
jag vill ju gärna att alla ska både se och höra att jag finns!

Trevliga människor kommer och hälsar på hos oss, och som vanligt är jag säker på att det är MIG dom vill ha
en pratstund med. Ibland har några gått vilse, idag kom ett helt gäng ungdomar förbi och matte förstod att dom
var på villovägar. Det var dom, jag och matte visade rätt väg. Dom letade efter Sörmlandsleden och bar en
väldig massa packning på ryggarna.

Bäst var i alla fall att jag hälsade på hos Mollie häromdagen. Nu är kor och kvigor utsläppta i hagarna, och jag
kan faktiskt tänka mig att bli kompis med dom! Mollie skäller som en galning, och gentlehund som jag är så
hjälper jag henne. Men när mattarna fått tyst på oss så ville jag gärna undersöka dom lite närmare. 

Bilden är oskarp, den skarpare tog matte till sin sida! TYPISKT!!! 

Matte säger att den här kon är en skönhet! Titta så vackra horn, säger hon. Men jag tycker lite synd om henne
som har så många flugor på sig. Hon ser så snäll ut.



 

Jag och mollie busade en massa, dvs mest var det nog jag. Det blir såna härliga pölar och en sån massa
smaskig lervälling där korna har gått oh trampat. Och kissat och bajsat, säger matte. Kanske det är därför det

är så extra härligt där? Resultatet ser ni här. En förnedringsbild! 

 

Ingen bild på Mollie och mej? Det beror på att matte antingen bara fick med halva Mollie eller halva mej. Hon
hade bara lilla kameran med sig, och den tar minsann inte bilden precis när man knäpper, inte. Näejdå, den ska

tänka på saken först, en liten stund, och under tiden hinner jag och/eller Mollie ur bild! 
Här är vi i alla fall båda två, nästan  - Mollie som vanligt mer (be)undrande än deltagande.

18 maj
Mycket att stå i
Norges nationaldag tog slut för nästan två timmar sen. Matte borde ha gått till sängs för länge sen, så att vi
orkar upp på morgonen som normala människor och hundar gör!

Så här har jag sett ut i flera timmar nu! Tur att jag åtminstone har min bia kvar på kontoret. 



Om dagarna har jag väldigt mycket att göra. Måste ju passa matte som springer ut och in och donar och
grejsar, dessutom måste jag ju liksom småsmita och hälsa på dom som går förbi på vägen! Medan matte
funderar på hur hon ska bära sig åt för att hindra mej, så fortsätter jag att visa upp min allra bästa sociala sida. 

Men jag misstänker det värsta. Kompostgaller!!!! 

Vi har haft lite skoj också, jag och matte. Gått i skogen, fast förstås utan kamera!! 
 

Förresten undrar jag om en katt får se ut hur som helst. "Javisst, det
får vi", säger Maxi, som i vanliga fall har både fyra ben och en svans.

 

Mina katter springer också ut och in hela dagarna så ni fattar ju att jag har ovanligt mycket att hålla koll på. Det
gillar jag. Jag gillar sol och värme också, så faktum är att livet är toppen just nu. Om det inte vore för de där
förväntade kompostgallren förstås. Att dom inte fattar, mattarna, att kompostgaller är till för att stänga in
komposter, inte hundar!!!

Men nu är det visst äntligen sovdags på riktigt. Och framförallt dags för mitt nattakex!

14 maj
Mollie, Grynet och sol och bad
Nu tror matte att hon läst kartan fel, och att hon skulle ha hittat sjön om vi gått Sörmlandsleden åt andra hållet,
från parkeringen. Det har vi gjort en annan gång, och DÄR låg en sjö! Är hon virrig, eller är hon virrig...



Hon ska kolla ordentligt, nästa gång vi kommer dit.

Jag har haft ett par riktigt bra dagar. Ena dan var Mollie och hennes matte här. Fegisen Mollie, tro inte att hon
badade den här gången heller! Både jag och hennes matte försökte få ner henne i sjön.

.

Men KOM nu'ra, nån gång...

Hon kom naturligtvis inte. Hon tyckte till och med det var otäckt när jag ruskade mig så att det sänkte på
henne! Så hon tog skydd så här, så länge jag badade.



Så jag roade mig på egen tass!

Den här tyckte matte var kul - jag undrar fortfarande varför! Men det finns MÅNGA figurer gömda i den, säger
hon. - Hon är knäpp, om ni frågar mej! 



Sen har vi haft en massa tanter som hälsat på hos oss. Ett par av dom ville gosa med mig hela tiden - toppen!!
- och en annan hade som vanligt Grynet med sig, och hon blir kaxigare för varje gång. Så när tanterna så
småningom ska samlas just hos henne igen, då ska jag få följa med.

Matte har naturligtvis ingen bild varken på när vi hälsade på varann eller när vi sprang ut tillsammans, men så
här ser hon i alla fall ut. Visst är hon SÖT!!! Jag för min del tycker att hon är nästan lika söt som Mollie, matte

tycker att hon är mycket sötare! Hon har så konstiga värderingar, hon matten. Ytliga, tycker jag! 

Och så här såg det ut i diskstället när första delen av disken var diskad.



Det viktigaste med den här bilden är det som inte syns. Att det fanns några köttbullar kvar som jag fick smaka,
att det fanns ett "fyllt ägg" som jag också fick, och till och med lite gratäng! Skulle vilja säga att det var en riktig
Ludde-måltid! För en gångs skull. 
 

10 maj
Missad sjö men skoj ändå
I dag är en rätt trist dag. Händer inte mycket. Matte gör upp en handlingslista. 
Men i går gjorde vi en rejäl promenad i skogen, vi gick ganska långt på Sörmlandsleden. Vi åkte bil dit. Matte
hade tänkt hitta en liten sjö - men fråga inte mig hur man kan missa en SJÖ!! Kartan visar att vi helt enkelt gick
förbi den! Var väl några buskar som skymde sikten...

Stora sjön vid parkeringsplatsen hittade vi i alla fall.

Jag hittade ett litet spa också.



Sen såg jag ut så här. Av någon anledning tycker matte att den här bilden är väldigt rolig. J
ag för min del tycker INTE att den gör mig rättvisa! 

Sånt här såg vi väldigt mycket av, men sånt intresserar mig inte alls. Vi har älgbajs 
på tomten också, så jag känner mig lite blasé.



Matte undrade om det var älgen själv som låg här, eller kanske en ko. Eller en get ...

... men jag såg förstås med en gång att det var en rotvälta!

Vi såg en stackars övergiven cykel också, där ute i skogen. Konstigt ställe att överge den på.



Här bestämde jag mig för att INTE bada. Trots att matte tyckte att jag borde bada benen rena. 

Jag gillade den här promenaden – men vet ni vad MATTE verkade gilla mest? Ni kan inte ana – hon upptäckte
en massa stenansikten! Och fotade och fotade och fotade! Men dom där ansiktena får hon visa själv. Fast ett

par stycken kan ni väl få se hos mej också. Skojigt med mossögon, liksom. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Berit/Mina%20dokument/Under%20arbete/BELOF%20Surftown%20att%20plocka%20fr�n/index.htm


Och sen åkte vi hem. Fast ni ser ju att jag undrade om det verkligen var dags redan. Det var det. Rätt bra, för
när vi kom hem fick jag en vomburgare. Ni ser va, att jag så småningom badade bort mina smutsiga ben. 



Kan förresten tala om att i morgon kommer Mollie hit. Sägs det! 

9 maj
Nu smiter MATTE! 
Nu börjar jag få det jobbigt! JAG måste hålla efter matte, så att HON inte smiter! Det känns faktiskt lite otäckt
när hon bara försvinner så där, när vi är ute i skogen!

Varken matte eller jag gillar ju koppel, så vi får väl försöka jämka ihop oss på nå´ t sätt. Förmodligen måste jag
väl sluta upp att smita, och bli "som vanligt" igen. Men det är ju den där lilla söta cavvetjejen... Bland annat, om
jag nu ska var ärlig.

Matte har också börjat smöra en del, nu har hon t.ex. godis i fickorna igen. Om jag gör som hon säger, så får
jag smaka. Om jag hör illa, så försvinner hon!

Min matte är inte det minsta tävlingsinriktad. Men hon mumlar nåt om "vardagslydnad" - kan HON säga, som
inte blir stendöv ibland! Det blir hon förresten visst, HON hör minsann inte alls alltid, och inte ser hon heller vad
det är jag vill.

Häromdan när vi var vid sjön blåste det, väldigt kallt dessutom. Enligt matte. Men springbada och knas-has-
rulla, det gick ju bra i alla fall! Ni hör hur det blåser, och lite syns det på min päls också. I slutet på filmen.

http://www.youtube.com/watch?v=6ywZwZixpcs

http://www.youtube.com/watch?v=6ywZwZixpcs



På tomten har jag ganska kul med mina katter (ibland med matte också, faktiskt). Dom (alltså katterna) bär sig
åt ibland så att jag nästan skrattar mig fördärvad... Eller nåt.

Och här tyckte matte att jag och påskliljan klädde varandra så bra. 



Hej då, nu åker vi bort en stund, jag och matte! Vi är bjudna på ett litet kalas.

6 maj
Urtrist dag - så jag smet igen! 
Kan säga att jag inte ligger särskilt bra till just nu. Men va tusan, när matte är så här trist får hon väl skylla sig
själv!

Hon har bara joxat med sin trasiga skanner, och hållit på att böka för att skaffa sig en ny. Mej bestod hon bara
med världens kortaste prommis! Så när vi gick ut för att hämta in en påse jord, då smet jag! Det gjorde jag i
går också... Hon var inte glad då heller, den där trista matten.

Inte hörde jag när hon ropade heller. Verkar som om dom jag smet till hörde, men inte lilla söta cavvetjejen,
och absolut inte jag. Matte kom för att hämta mig, jag övervägde att smita ännu längre bort då, men ångrade
mej så småningom.

Jag såg minsann att hon var riktigt, riktigt sur! Så jag gick nästan-fint när vi gick hem. Tror ni hon blev glad då?
Nej, det blev hon inte alls. Jag övervägde allvarligt att smita igen.

Tror bestämt att hon har nån sorts träning eller nåt i kikaren. Löjligt, jag KAN det där med inkallning! Och jag
VET vad både "stopp" och "nej" betyder.

Men det hjälps ju inte när jag plötsligt är totalt döv! Det borde hon fatta, skrotmatten!

4 maj
Dejt!
Jag var hos Mollie idag! Gick en lång och solig promenad över hagar och i skogen. Matte var lite ängslig över
att vi skulle möta kvigor, för i år är stängslen färre och kor och kvigor rör sig mycket friare, och till och med i
skogen! Matte tror att jag ska skälla ut dom (det skulle jag säkert) och då skulle dom bli arga på mig och äta
upp matte, eller nåt sånt.

Vi gick i skogen, och jag och Mollie smakade på alldeles färskt grönt gräs! Längesen det fanns nåt sånt.



Klart jag hittade en skön spagrop, i utkanten av en igenväxt tjärn. Härligt dyig var den! 

Och sen den obligatoriska knas-has-rullen!

Blev vacker, tycker jag! 



När mattarna åt lunch fick vi varsin skorpa, jag och Mollie. Lite påvert tycker jag nog, men det var i alla fall
goda skorpor. Filmen på Mollie är bäst, den på mig får ni se bara för att jag vill tala om att matte med sina

borstar och kardor och kammar i alla fall inte lyckats få mig att se direkt rakad ut! 
Och nu ska jag sova! Om jag kan få med mig matte in i sovrummet!!!!!

2 maj
Nu kan jag SMYGA!
En rätt trist dag - gissa om jag ogillar att bli kammad, borstad och kardad! Och kloklippt. Japp, å det högsta!

Matte har lite svårt både att komma ner på golvet och att komma upp från det just nu, så hon kom på att i
stället för att hon kommer ner till mig så kan ju jag komma upp till henne. Vi höll till i kontorssängen.

Att ta hand om min päls tar tid. Tur att det inte blir ofta! Men nu börjar jag fälla på allvar (säger matte), så
förmodligen blir det väl nästan-tortyr-dags lite oftare nu. Jag finner mig, men jag piiiper då och då! Jajamänsan,
hon ska veta att hon gör mig illa! Skitamatte!

EN bra sak är i alla fall att nu när mina klor är klippta så hör hon inte när jag rör mig över golvet. Inget tipp,
tipp, tipp längre. Jag kan SMYGA! Det är kul.

Som vanligt fick jag ett grisöra när vi var färdiga. Men titta så ynka litet päls hon lyckades kamma ur! Mycket
väsen för lite, skulle jag vilja säga.

Här ser ni också alla redskap hon tycker att hon behöver för att "snygga till" mig! Jag som är så himla snygg



ändå! Jag känner mig inte ett dugg snyggare nu än förut. Och bara en enda liten tova hade jag.

En helt onödig plågostund, alltså. Jag behöver ingen hjälp att fälla pälsen, jag kan fälla själv! Det borde matte
fatta, när hon ser på golven! Och vad tror hon att dammsugaren egentligen är till för!

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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