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 15

Kaspers nästan-blogg, juli – augusti 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.)
31 augusti

Spring med Mollie
Försökte få Mollie att "ploga i blött gräs" idag. Bara för att hon skulle få uppleva hur underbart skönt och
trivsamt det är.

Tror ni att jag lyckades? Nej då, det gjorde jag inte.
Hon går miste om många av livets glädjeämnen, den tjejen.
Hon ser alltid lika undrande ut när hon bevittnar mina härliga rull.

Men vi hade kul ändå, för springa det kan hon. Någorlunda...

Här vädjar jag till Mollies matte. Jag vill ta med mig Mollie hem, för får jag bara ordentligt med tid på mig så
kan jag säkert lära henne att ploga gräs också. Jag har ju faktiskt fått henne ner i sjön. I alla fall delvis.

28 augusti

Passat huset - men det var det värt!
Hittade en pinne på tomten i förmiddags...

... men den var av väldigt dålig kvalité. Gick av på en gång.

Sen passade jag huset när matte gick på "tomtägarstyrelsemöte". Men det var helt okej, för jag fick det
smarrigaste ben, eller snarare knota, jag någonsin fått! Det fanns i den där jättepåsen med hundgodis som
matte köpte tidigare i år, hon har haft någon löjlig tanke om att jag skulle vara för liten för en sån jätteknota!
Skitsnack - när matte kom hem (jag hade nästan inte ens tid att säga adjö åt henne när hon gick) så hade
jag förvandlat det till tre ben! Starkt gjort av mig, tycker jag själv! Jag - för liten!!?? Pfui...

Vet inte alls vad det är för ett ben, men ojojoj, så gott det var och fortfarande är. Till och med mycket bättre
än ett sånt där vanligt märgben. Jag har gnagt på det hela kvällen också. "Jättejättegott, matte!"

Jag ville förstås som vanligt ta in knotorna till nyaste lurviga mattan (som jag gillar att ligga på när jag äter
godis), men det fick jag inte! Matte påstår att nu börjar den här mattan också visa spår av bl.a. grisöron,
Inte snällt av henne, för när hon såg på teve fick jag antingen stanna utanför kompostgallergrinden MED min
knota eller vara med henne på mattan UTAN knotan!
Svårt val. Först knotade jag med knotan, sen knotade jag på matte så att hon släppte in mej. Jag gillar inte
det här. Är det inte mitt hus också, va! Och matte får minsann ta med sig en tallrik och äta i det där rummet,
om hon vill.
26 augusti

Snuvad på Grynet!
Grynet kom inte! Hennes matte hade lämnat henne hemma, hos besökande barn och barnbarn som bor där
ett tag i sommar. Helt fel, hon borde ha kommit hit i stället!
Men det var rätt mysigt ändå, med alla tanter som var här. Ni minns kanske att alla utom en gillar mej. Fast
dom var inte så många idag, ett par var bortresta eller höll på att flytta eller nåt.
Dom åt väldigt gott! När dom hade åkt hem fick jag smaka nåt riktigt mumsigt och gräddigt gott med fläskfilé
och murklor (matte hade en påse kvar som hon hade fått av Sigges matte).
Men det som var kvar av smulpajen, det åt matte upp själv!
Bilder? Nästan så att jag börjar undra om matte håller på att utveckla nån sorts allergi mot kameror. Hon tog
inte en enda bild.
Kan i alla fall berätta att jag uppförde mig exemplariskt. Låg mest vid mattes fötter och slappade. Till och
med sov ett tag. Gissa om matte var förvånad!
- Helt rätt, det var hon. Och glad och till och med lite stolt över mej.
Och nu ska vi ut på en sen och mörk kvällsprommis.
24 augusti

Vi lever faktiskt, fast vi, dvs matte, är värsta lataste nästanbloggaren!!!
Tusan också, att jg inte kan skriva själv, när nu matte är så usel på att blogga åt mej.Men det ÄR lite mycket

just nu, säger hon. Jag har i alla fall haft Mollie här idag, och om ett par dar kommer Grynet med sin matte.
Andra tanter också, förresten. Sånt är kul!
Förresten så såg matte nåt gulligt på nätet också - det finns minsann dom som inte nöjer sig med att ha
katter!

Verkar skoj, ska ta ett litet snack med matte tror jag. Jag gillar ju grisar, har en sån kompis i Dalarna! Nåja
hade, den lever nog inte längre är jag rädd.
Mollie och jag har kutat runt i skogen, och jag har badat förstås. Trodde först att jag skulle få nöja mig med
en liten ynka vattenpöl, men det bättrade sig. Mollie och jag fick varsin skorpa som vanligt, men när hon
hade åkt hem fick jag smaka på den där goda pajen som hade frestat hårt på både mina och mollies
smaklökar.
Några bilder från min dag.

Vi busade en massa inne också, men då tog matte inga bilder. Nu ska jag försöka få matte i säng, lika bra
när hon ändå är så där jätteseg så att hon inte ens orkar prata med mig! Än mindre gosa.
En annan sak - idag fick Filip ett nytt halsband IGEN! Nu har matte inga fler på lager. Blir till att köpa fler.
Det går åt ett par-tre stycken om året, per katt. (Petrus har inget, det behöver han inte, det syns lång väg att
han hör till nånstans i alla fall. Och alla känner igen honom.)
Matte är så rädd att dom svarta ska råka strypas eller nåt av sina halsband, om dom t.ex. fastnar i en
trädgren, så hon sätter alltid på banden så löst att dom är väldigt lätta att ta sig ur. Och så är dom ju töjbara
också.
17 aug

Äntligen Mollie!
men
Har ju varit lite dåligt med bilder hos mig och matte (iofs har det ju varit lite dåligt överhuvudtaget...)
nu kan ni få en drös bilder från idag. Jag var hos Mollie! Jag, nåja matte, tutade när vi for förbi hennes dörr,
och Mollie kom ut och vi möttes på parkeringsplatsen. Där börjar också skogen. Vi var tokglada!

Här har jag hittat ett ben som jag tyckte skulle flyttas på.
Har kanske tillhört ett rådjur?
Eller en väldigt ung liten älgkalv?

Matte SMET när vi väntade på att Mollies matte lade sista handen vid lunchen. Hon tog flera bilder från
baksidan av Mollies hus, bland annat den här utsikten!

Kvigor och kor i sin får "gå på skogen". Och i jättestora hagar. Gissa om matte spanar när vi också vandrar
där. Jag har förresten slutat att rulla mig i koblajor. Även i dom färska. Har väl blivit lite blasé, kanske.
Matte tog några bilder från Mollies trädgård och hus också, men dom får hon visa hos sej! Kan säja att jag
blev sur, för jag fick stanna kvar inne!!!! Ropade envetet på henne att komma in till mej igen.
Nu ska jag gå och lägga mig om en stund, ska bli gott med nattakexet. Ibland - tursamt nog inte ofta glömmer matte det (eller om hon bara låtsas), men gissa om jag påminner henne. Jag TITTAR på henne.
Och vaggar lite på svansen, lite, lite bara. På ett särskilt både undrande och uppfordrande sätt, säger hon.
Se där - EN konst som jag i alla fall kan! Få svansen att röra sig undrande och uppfordrande! Aningen
förebrående också.
16 augusti

Håhåjaja...
...tror ni får titta på "värmebilder" hos matte i dag. Hon har inga fler att visa, säger hon. Jag VÄGRAR
nämligen att låta henne visa en TOMATBILD på min nästan-blogg, och det är den enda nya hon har! Den
kunde hon ha visat hos sig, och låtit mig få katterna!
Undrar när hon tänker börja fota igen? Mollie har jag inte träffat på ett par veckor, men jag är visst bjuden på
lunch hos henne i morgon, och då SKA matte ha med sig kameran, det har jag bestämt.
Nästa dag kommer det hit en tant som vill tala med matte, hon undrar tydligen om matte är skröplig på något
sätt? Eller ensam eller nåt? Hon vill "kolla läget och behoven" hos de äldre i kommunen...
Föralldel, sa matte, klart du får komma och prata med mig om du absolut vill - bara du inte kommer för att
erbjuda mig en massa pensionärsaktiviteter och sånt!!!!
Måste väl ha varit ett skojigt samtal, för matte skrattade gott efteråt - "kommundelstanten" lät brydd, förvånad
och hade till slut helt tappat den yrkesmässighet hon hade i början av samtalet. Och hon slutade med att

säga att jag vill väldigt gärna komma!
Tror att jag ska plocka av henne resten av yrkesrollen, när hon kommer! Vi får hjälpas åt jag och matte.
Förresten, säger matte, när jag verkligen BLIR skröplig, då bor vi inte här längre! (Fast JAG tycker då att
skröpligheten är väldigt tydlig redan nu. För lite badande, för dåligt minne, allmän virrighet, för lite köttbullar
med mera, med mera! Så tanten kanske inte är helt fel ute ändå?)
Förresten så har Älgen varit här och hälsat på igen. Mitt på dagen stod den på vägen ovanför min tomt,
matte rusade in efter kameran, men när hon kom ut igen hade en bil hunnit skrämma iväg den. Den hade
spatserat ner över min tomt, berättade dom i bilen. Och nu var den utom synhåll. Tänk, att vi nästan har en
egen älg!
Det är förstås inte den här, men en likadan.

Bilden är klickbar, och hämtad från http://www.fotoakuten.se/
Ett ställe vi just upptäckt, där man får hämta gratisbilder! Schysst!
PS. Matte vet inte vad det tagit åt sidan! Det blockeras en massa popup-rutor hela tiden, inte av det
automatiska stopper-programmet utan av mattes braiga extra från Panicware. Deras Free edition har hon
använt i många, många år, och aldrig haft något obehag av. Lätt att vid behov tillfälligt inaktivera, med ett
enda musklick. Se bara till att inte av misstag klicka på betalversionen.
Undrar VEM det är som plötsligt bombarderat oss med popups!!??
14 augusti

Ingen måtta på strul! Ny gästboksadress!
Stackars matte, massa saker som inte fungerar efter datorkraschen, Varken min mailadress eller min
gästbok!
Så nu har jag en ny gästbok! Och tills vidare använder jag mattes mailadress.
Den gamla gästbok finns kvar, och EN GÅNG lyckades matte logga in på den och svara, men sen tog det
stopp igen! Prova att klicka här, kanske krävs att ni också uppdaterar sidan för att se svaren på era
kommentarer.. Eller gäller det bara för mej och matte?
Kanske hon får tid att stajla den nya lite, så småningom! Vore kul in ni skrev i den så att jag får se att den
fungerar! Jag har ändrat länken här nedanför. Men inte i dom äldre inläggen..
7 augusti

Vitt i vitt, bland annat
Matte fortsätter sortera bland bilder. Här hittade hon en att spara (fast i mer högupplöst skick). Inte ofta jag
ligger i soffan, inte. Jag gillar ju golv! Och min bia och min sovdyna. Hit upp i soffan var jag beordrad. "Vitt i
vitt" kallar matte den.

Och så förstås den här bilden, i repris. Frågar ni mej, så är det den som visar att jag faktiskt har ett rätt bra
liv.
Egentligen. Att jag inte direkt är nån soffpotatis!

Matte är förresten inte alls glad över alla timmar hon använt för att bringa ordning i bildkaoset. Kan säga att
hon faktiskt har misslyckats! Delvis har hon kommit en bit på väg, delvis har hon ställt till ännu större kaos.
(Hon skriver om det själv.)
Förresten så har matte just sagt att hon älskar mig! Hon har upptäckt att jag snällt stannat inne och hållit

henne sällskap hela dagen trots att grinden från altanen varit öppen! Jag hade kunnat smita iväg både hur
långt och hur länge som helst, men det gjorde jag inte.
Så nu gör vi en liten utflykt tillsammans i stället. Till en granne.
Jag tror bestämt att det blir lite si och så med mitt nästan-bloggande ännu en tid, det är inte bara mig matte
har försummat för bildordnande, det är tomten också. Och vänner. Hon ÄR kass på att prioritera!!!
4 augusti

Suddigt, på väg till papperskorgen
Hos sig visar matte bilder som hon tänker kasta (plus ett par som hon ska behålla). Hon SORTERAR! Går
igenom tusentals osorterade bilder. Kastar och kastar och kastar. Försöker skapa ett fungerande system för
att spara och bevara på ett sånt sätt att dom går att hitta igen. Slänger det mesta som är komprimerat.
Här kommer bilderna från igår (med en felinställd kamera) som är dåliga och suddiga och kommer att hamna
i papperskorgen om en stund. Men jag vill att ni ska få se dom först, för här kan ni verkligen ana inte minst
en Mollie i full action. Vi hade så himla kul hela dan! Oj, va hon jagade mej! Och ibland jag henne, men jag
är snabbast.
Alltså - en svit suddiga bilder (på väg till papperskorgen):

Och titta här - av bara farten så hamnade Mollie också i vattnet!

Här kommer en annan bild från i går, och den tänker matte nog spara.

Däremot är framtiden mer oviss för de här båda bilderna. Klickbara.

  

Vi gick runt hela sjön. På hemvägen mötte vi den här kamraten som säkert tänker sig att bli en vacker fjäril
så småningom.

Matte undrar vilken sorts fjäril den tänker bli. Hon har letat gröna larver på nätet, hon har hittat en sån här

men den som visade den undrade också vad det är för en gynnare. Mollies matte Susanne flyttade den till
vägkantens gräs, trodde att den skulle trivas bättre där.
Nu ska vi gå ut en sväng, och sen tänker visst matte fortsätta att sortera (och slänga) bilder. Jag gillar inte
riktigt det där, det b lir VÄLDIGT många bilder på mig som kommer att slängas. Väldigt, väldigt många.
Var inte orolig, säger matte, det blir faktiskt fruktansvärt väldigt många bilder kvar!
Det får jag verkligen hoppas! Jag bevakar förresten att hon inte slänger bort mina kompisar heller! (Sigge
och Ludde som jag ju har träffat, ni finns kvar i mattes dator. På många bilder. )
Och så hoppas jag på bättre bilder framöver, än de som matte försett min blogg med de senaste dagarna!
PS. På sin sida visar hon idag både sånt som ska slängas och sånt som ska sparas. Både misslyckat och
lyckat.
30 juli

Fler sorts "surhet"
Regnet har skapar spagropar där det aldrig tidigare har funnits några! Här en som jag hittade hos Mollie hon blev som tokig, trodde visst att jag skulle drunkna! Matte borde ha filmat henne - med ljud! - men det
gjorde hon inte, det blev bara några bilder.

Sen snodde jag Mollies tuggben när mattarna åt lunch. Det gillade inte Mollie.

Finns tyvärr inga bilder från när min mostra var här, men den här "sjön" såg jag genom bilfönstret när vi var
på utflykt. Ovanlig sjö, tycker jag. Skulle ha varit kul att prova den och se hur sur DEN var.

Hit, in till Skeppsta glashytta mellan Laxne och Björnlunda, fick jag inte följa med.

Alltså visar jag inga fler bilden från den utflykten! Det får matte göra. Jag surar i stället. I efterskott.

27 juli

Tillbaks!
Först en halv datorkrasch - sedan en hel! En där INGET gick att rädda. Utom sånt som sparats på usb och
cd förstås. Så borta är mattes hundratals (!) bra-att-ha-länkar, alla program och även såna som hon laddat
ner och har svårt att hitta igen.
Sen kom nån som matte kallar "dataguru Magnus", trots att han hade semester och var bortrest! That´s what
friends are for!" Vid det laget hade jag och matte gått igenom åtskilliga abstinensstadier.
Sen kom min "mostra", vi har varit på fest, och dom har gjort utflykter! "Mostran" har bott i datorrummet, men
nu har hon åkt hem till sig. Jag har passat huset en del, men idag återgick allt till ordningen. Definitivt. Jag
och matte åkte hem till Mollie!
Förresten så fick vi 61 mm regn i söndags!
Matte är jättetrött nu - en och annan bild finns, men inte så många. Men dom får vi visa en annan dag, för
den stund som matte fortfarande orkar hålla sig vaken måste hon ägna åt att installera scanner och så ska
hon leta efter ett nödvändigt program! Som tydligen har fått fötter, åtminstone är det vad matte säger.
JAG tror inte alls att program har fötter!
I morgon ska jag hälsa på hos er, och så ska jag svara er allihop i gästboken!

16 juli

Precis bara toppen!
Jag har faktiskt haft några riktiga toppendagar! Så det må väl vara hänt att just idag har varit trist och
händelselös.
Första dagen min sommarflicka och hennes kompis var här så pussades vi mest. Det har ni ju sett film på.
Nästa dag kom Mollie och hennes matte - och titta!!! Mollie badade!!! FAST det blev bråddjupt - hehehe - på
en gång. Ingen sandstrand. Kräver bildbevis!

33 grader varmt ska det tydligen vara för att Mollie ska gå i sjön! Fast jag undrar om hon nån gång kommer
att upptäcka att hon kan simma. Tror inte det.
När vi kom hem igen så fick vi varsin korv! INTE skorpa. Bravo matte! Och sen kom min Sommarflicka med
sin gulliga kompis, och då satte matte på en vattenspridare. Alla, både mattar och tjejer och hundar blev
alldeles blöta. Det var jätteroligt. Fast Mollie och jag lockades in i regnet via korvbitar...

Sommarflickorna hade också jätteroligt!

Sen såg Mollie min pool - den där löjliga som jag bojkottat. Hon drack lite vatten - och så tog hon ett skutt
och hoppade i ... fattar ni hur framförallt hennes matte inte trodde sina ögon! Inte jag heller först. Men sen
hoppade jag efter min lilla badnymf...

Sen sprang hon och gömde sig, men jag hittade henne allt! Och lockade fram henne.

En toppendag. Kan säga att det var nästa dag också, fast från den finns inga bilder. Det var den dag jag
hälsade på Grynet, hon som bor på en egen udde i sjön. Till och med matte badade då. Flera gånger.
Det är så förunderligt vackert hos Grynet. Men matte och jag bara njöt och njöt, och kameran glömdes bort
totalt! Jag badade nästan hela tiden, fast det gjorde inte Grynet. Fast hon bor PRECIS vid sjön. Alltid. Men
hennes matte badade förstås. Och sen satt mattarna där och pratade och pratade och åt jordgubbar.
juli

Det kommer mera...
,,, men inte just nu! Fortfarande hett, hett, hett! Inget regn, ingen åska. Men matte ordnade lite eget regn
häromdan - kommer fler bilder så småningom, fler än jag nyttjade det konstgjorda regnet. Men det var bara
jag som tävlade med det. Strilade i alla fall också, så gott jag kunde...

Ett par små, små pusskalasfilmer kanske ni också vill se? På mej och min sommarflicka och hennes kompis.
http://www.youtube.com/watch?v=LJbzSg2skSA
http://www.youtube.com/watch?v=HYdG-gswFhM

Natti! I kvava värmen!
13 juli

Varken jag, datorn eller matte...
... klarar den här värmen. Drygt 33 grader dag efter dag. I går pussade jag Sommarflickan och hennes
kompis. I dag pussar jag Mollie. Och i morgon badar jag med och pussar Grynet hemma hos henne på
halvön. Sån är min sommar. Men datorn är lika trött och "svettig" som vi. Den nästan vägrar. Precis som
mattes frys.Titta hos matte, frysen har faktiskt totalsomnat!
Bilder m.m. kommer med svalare väder!
10 juli

Party i Skottvång
Jag visste att det var nåt på gång - matte stängde ut mej på altanen och grejsade med något som luktade
så gott, så gott! Köttbullar och korv! Hon packade en ryggsäck, och hon la ner en massa isvatten i en väska.
Sen åkte vi!
Vi åkte till Skottvång, till PARTYT!
Först träffade vi Ludde där, med sin husse och matte. Ludde undersökte mej väldigt noga, sen la han sig
att vila! Matte försökte få med oss på samma bild, men ni får väl lägga ihop dom här två... Ludde med sin
husses ben och jag med hans mattes.

Vi fick massor av korv och köttbullar, och jag fick såna där goda hjärtekex att ta med mig hem. Såna som
dom bakar åt Ludde. Sen gick vi till Sigge och hans matte. Vi hälsade artigt, aningen avmätt men vänligt på
varann. Vi har ju träffats ganska många gånger nu. Senast i vintras. Jag fick ett fint paket med korv och
köttbullar!
Det skulle korv och köttbullar till för att få oss alla tre på samma bild.
Luddes husse tog kommandot över lockbetet!

Väldigt gott, tyckte vi alla tre. Ludde var faktiskt minst intresserad, hos honom stormar visst hormonerna som
värst nu. Tjejer viktigare än köttbullar? Hm...

Jag åt en massa korv, men sen ville jag till matte som stod ett par meter bort - fast Luddes husse lockade
med köttbullar! Matte trodde inte sina ögon! Nu i efterhand tror knappast jag det heller.

Sen hände nåt som jag inte ska skriva om riktigt än! Hehehe, Ludde, jag tänker skvallra... Men först ska jag
berätta att jag och Sigge och matte tog oss en promenad i skogen, Ludde och hans tvåbenta måste fara
hem. Jag och Sigge hade väldigt skoj med pinnar och kottar och matte, vi var lösa förstås och skötte oss
exemplariskt. Men min kamera låg kvar hos Sigges matte. Typiskt min klantmatte!
Vi väntade länge på Wille och Hector, men till slut kunde vi inte vänta längre, så vi åkte hem och KANSKE
att vi mötte dom på vägen från Skottvång? Undrar om dom kom i en röd bil? Synd att vi inte träffades.
Vi stannade vid första bästa sjö, och där fick jag bada. Vi stannade så småningom vid en sjö till, och jag fick
bada där också.
Sen kom vi hem och klev ur svala luftkonditionerade och sköna bilen på gårdsplanen hemma, där
termometern visade på över 31 grader.
Matte packade upp, och efter en stund togs den här bilden.

Det är våran ryggsäck.
När hon packat upp allt stoppade hon in den i tvättmaskinen
och här hänger den på tork!
Varför? Jo för att Ludde - härmed tillfälligt döpt till Pinkludde - hade kissat på den! Han ville kanske tacka
för korv och köttbullar och visste inte riktigt hur han skulle bära sig åt? Kan säga att det gick åt en hel del
vatten från mattes och Luddes husses vattenflaskor för att ryggsäcken överhuvudtaget skulle få följa med i
bilen hem
Men vi gillar ju Ludde i alla fall, både jag och matte! Och vi gillar Sigge. Och deras tvåbeningar. Det enda
trista är att det förmodligen dröjer ett helt år tills nästa party i Skottvång? En väldigt fin tradition, det här.
Och kära nån, så mycket korv och köttbullar - det blir så när tre hundars tvåbenta kommer fulladdade med
partygodis!
Tack bloggkompisarna för en mysig dag, och än en gång, synd att jag inte fick träffa Wille och Hector. Jag
skulle ha velat se inte minst deras härligt stora öron i verkligheten!
Litet PS. Egentligen skulle ju kolmilan vara huvudattraktionen, den tändes idag. Men den var
bara stor och svart och det kom en massa rök från den. Matte köpte i alla fall ett tjärljus av
Sigges matte, det ska vi tända om en stund och se om det verkligen håller myggen borta från
oss. Hoppas det, för då ska vi sitta ute en stund i den åtminstone relativa svalkan (25 grader).
9 juli

Poolen är löjlig
Den där poolen - löjligt! Jag gjorde matte till viljes första dan. Roade mig en liten aning i den två gånger.
Men det är faktiskt inte alls skoj, så nu vägrar jag! Men så här såg det i alla fall ut dag 2, fast här har matte
direkt beordrat mej att gå i.

Men fr.o.m. idag, dvs dag 3, då vägrar jag definitivt.!
Även om hon kastar i en del av mina roligaste leksaker.  

Vi gick till sjön i stället, i går kväll. Ganska sent. När vi gick över ängen fick jag flera fästingar på mig med
en gång. Nånstans ifrån hördes en bräkande katt. Maxi förstås, sa matte. Och det var det ju.

Maxi följde med tills ängen tog slut, men inte över lilla vägen och stigen ner mot sjön. Det luktade så
fantastiskt spännande och konstigt där på stranden, så jag hade nästan inte tid att bada! Matte trodde inte
att jag var riktigt klok! Så vi gick snart hem, för hon är något av en broms- och myggmagnet. Men några
gånger besökte jag i alla fall vattnet.

Matte ville inte gå hem över fästingängen, så vi tog vägen. Maxi hade väntat på mig, och gjorde mig
sällskap hela vägen hem.

Och nu tycker jag att matte ska packa min matsäck som jag ska ha med mig till korv- och kötttbulleparyt i
Skottvång i morgon! Själv behöver hon ingen matsäck säger hon, för så varmt som det lär bli så kommer vi
inte att stanna så många timmar. Men måtte hon inte glömma vatten till oss båda två!!!
Ha! kollade just i min gästbok innan jag skickade upp det här i rymden. Jättebra tips från Sigges matte - att
lägga vattenflaskor i frysen över natten! Dom tinar så sakteliga i morgon, och vi får kallt vatten att dricka!
Hela dan. Ska ske - vår frys är förstås väldigt full, men ett par små flaskor ska nog få rum!
PS ett år senare: Det var just det där vattnet som orsakade fryskollapsen! Matte
stängde inte dörren helt, och kompressorn pallade inte trycket i 33-gradig värme.
En hel dag. Den gick varm, den också. Vi har en ny frys nu.
7 juli

Klantmatte!!!!!
Först gnagde min skrotmatte gräs på tomten, med klipparen.
Sen vilade hon. Sen gnagde hon lite gräs igen.
Sen letade hon fram den gamla barnbarnspoolen - den fanns kvar! Och den var hel. Jobbigt att rota fram
den längst inne i en bod.
Sen vilade hon. (Väldigt varmt idag.) Sen fyllde hon lilla poolen med vatten och gjorde ren den lite - och sen

provade jag den! Matte fotade.
Sen gnagde hon lite gräs igen. Sen vilade hon. Jag badade. Hon tog bilder. Och trimmade gräs tills den ena
trimmertråden försvann.
Sen såg vi på teve.
Och sen raderade hon poolbilderna i kameran. I stället för att föra över dom till datorn.
Så var det med det.
Det är därför det här inlägget blev som det är.
6 juli

Härlig molliedejt
Tack, vänner, för ert stöd angående den där fåniga baljan! Tror bestämt att matte fick sig en läxa där!
Härlig dag i dag! Mulet, lite regn också, men inget har fallit på mig. Inte på matte heller! Och på bilen finns
ju vindrutetorkare.
Jag har varit hos Mollie. Det var ju inte alls så varmt idag, så hon var jättepigg! Vi hade hur kul som helst,
där ute i hagarna! Men ibland måste jag ju vila lite, och visst har jag hittat en mysig plats, omgiven av
koblajor. Men dom var inte färska. TUR, sa matte som fortfarande kommer ihåg den här dan.

Här lite fler bilder från min braiga dag! Borde alltid vara så här svalt och skönt när jag träffar Mollie! Så att
hon orkar röra på sig ordentligt!
"Försten till diket vinner, va?"

Här hittade vi någon att fråga var korna var. Tydligen i en annan hage.

Tror den här pinnen är min!

Jaså, du tycker att den är DIN? Nänänä...

Okej, ta den då! Jag letar efter en annan!

Sen åt matte väldigt god lunch hos Mollies matte. En ost - och lökpaj, och sen åt dom jordgubbar och glass.
Tror ni jag och Mollie fick smaka? Nä, det fick vi inte, men varsin skorpa fick vi i alla fall. Lökpaj var i alla
fall inte lämpligt tröstar matte, och glass fick jag smaka hemma.
Förresten så är det bara fyra dagar kvar nu, till korv- och köttbullepartyt i Skottvång! När jag ska träffa
bloggkompisarna Sigge och Ludde och Wille och Hector! (Jag kompislänkar till dom.)
Wille och Hector har jag aldrig träffat tidigare, ska bli spännande.
5 juli

Balja NEJ, köttbullar JA
Att ställa mig frivilligt i en balja - aldrig! Matte försökte lyfta ner mig för att jag skulle få se hur skönt det var pfjui!!! Tror inte jag skulle gilla en pool heller - jag vill ha en sjö!! Jag gillar INTE nymodigheter, har väldigt
bestämda åsikter om hur det ska se ut på min tomt. Vägrar till och med att grejsa i pölen på framsidan som
alltid blir när det regnat ordentligt. Som valp älskade jag den där pölen, men nu kräver jag sjö!
Matte försökte få mig att gilla baljan med hjälp av köttbullar. Godis som sjönk vägrade jag att befatta mig
med, men blev faktiskt intresserad av köttbullen.

Hon kastade i flera...

Men inte alls tillräckligt många!!!!

Och aldrig att jag frivilligt själv skulle kliva ner i baljan!!!

Om ni undrar över att vattnet ser lite brunt ut, så beror det på att det är sjövatten. Vi har sånt från två
tappställen på tomten. Vattnet i små skogssjöar blir brunt av humus. Det blir väldigt mjukt och lent - men
brunt. I min lilla sjö finns en massa småfisk, kanske större också men dom har jag inte sett. Det finns kräftor
också, och DOM har jag sett. Och så finns det åtminstone EN snok. Snokar ser väldigt roliga ut när dom
simmar.
Jag undrar jag, om jag verkligen får nån pool. Matte kunde väl prova åtminstone. Vill jag inte ha den så kan
hon ju använda den själv!
Så som hon i värmen håller på och gnager på tomtens gräs så kan hon kanske behöva en pool att bada i.
Om hon nu inte orkar gå ner till sjön.
Skrotmatte!!!
4 juli

Varmt och händelselöst
Inga bilder i dag heller. Skitamatte! Å andra sidan har dagen varit rätt händelselös. Skulle ha fått gäster,
men dom mådde inte bra. Matte och jag håller oss i skuggan, idag försökte hon i alla fall ta ett tag med
gräsklipparen. Gräset är minst ett par decimeter högt! Hon tänker i alla fall klippa gångar bland klöver, måra,
blåklockor och prästkragar. Men svettigt blev det. Hon hamnade i duschen sen.

Ska bli intressant att se fortsättningen, både klippare och sladdar ligger kvar ute. Jag hjälper henne med
glada tillrop, fjantar runt (mattes uttryck) och smet inte en enda gång. Skällde lite för att tala om när nån gick
förbi på vägen, för det såg inte matte där nerifrån tomten, men jag rusade inte iväg och hälsade. (Ingen
hade nån hund med sig.)
Matte hittade inte stora baljan som jag skulle få - tror sig nu minnas att hon givit bort den! Typiskt!!! Men hon
hittade en mindre, och den ska jag i alla fall få prova i morgon. Om hon nu inte far iväg och köper en liten
pool åt mig?
Vi tänker lägga oss tidigt i kväll - det är faktiskt en hel halvtimme kvar till i morgon!
2 juli

Krasgott och korsdrag
Har inte hänt nåt särskilt alls idag. (Men det händer kanske i natt säger matte, för jag smaskade i mig nåt
som katterna lämnat och det krasade trevligt när jag tuggade och jag brydde mig inte ett dugg om att matte
sa att jag måste släppa det. Tvärtom, faktiskt! )
Det har varit så varmt att varken jag eller matte ville vara utomhus i dag. Korsdraget inomhus är skönare,
matte undrar varför jag inte springer ut på tomten fast det är öppet dit och jag får! Enkelt - jag gillar ju
korsdraget bättre!
Matte har också grejsat inomhus - flyttat om på bänkarna i köket. Hon har nämligen fått något som hon
aldrig tänkt att skaffa sig - en mikro. Hon fick den för flera månader sedan, och nu måste den fram, säger
hon. Vi får besök snart och då måste den vara på plats.
Jag tycker att jag har en ganska skenhelig matte. (Hon håller med.)
Undrar om vi ska orka släpa oss ner till sjön i morgon.
Förresten har jag en lite sur matte idag, Hälge och rådjur eller vad det nu är har käkat upp hennes
rosenknoppar! Plus en del annat som hon hade tänkt skulle blomma. Vet inte om ni såg hos matte
häromdan, att en älgko lugnt spatserade över tomten bara ett par meter från henne där hon stod på altanen.

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

