
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 16
Kaspers nästan-blogg,  september - oktober 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.)

30 oktober
Trist matte! 
Det där med "genimatte" steg henne visst åt huvudet! Hon har ägnat två hela dar åt att komma underfund
och jobba med ett datorprogram!!!!! Tror inte hon är riktigt klok! När det har varit så härligt därute i skogen
och solen! (Ni kan se länk till resultatet på hennes Dagsländor.)

Jo, jag HAR varit ute en del, och det har matte också, men alldeles, alldeles för lite. Blir bättre i morgon.
Tror jag i alla fall.

Hon, "genimatten" alltså, har inte ens låtit mig berätta att jag har varit hos Mollie! Måste ju sno mig på innan
hon kommer hit!! Skulle just se ut, om jag inte ens nämnt, att jag har hälsat på hos henne! Hon kunde ju tro
att jag börjar tappa intresset - men det har jag INTE! Nähej då...

Bilderna blev usla, men jag tycker att ni ska få se ett par stycken i alla fall! JAG finns ju med på dom!!

Först kissar Mollie, och sen kissar jag... 

Det är väldigt fint i Mollies skog. Och aldrig finns det jägare där.
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Det är INTE ofta jag lägger mig att vila lite, i skogen! 

På fältet hade det frusit till - det tyckte mattarna var vackert...
Se bilden som ett utmärkt bevis på min mattes dåliga omdöme! 

Men i VERKLIGHETEN var det vackert, försvarar hon sig... Pfui...



Jag för min del skuttade ut på den, och då gick den sönder - och jag kunde åtminstone släcka törsten.

Bilderna som matte tog inne hos Mollie - dom vill ni faktiskt inte se! Inte jag heller. Så dom har matte kastat.

Hoppas att i morgon blir roligare än idag! För det har varit en riktigt äkta tråkdag. Dessutom har jag kräkts nu i kväll!
Bläähh!

Natti! Hoppas både jag och alla andra får sova gott i natt!
 

25 oktober
Matte är ett mattegeni
Min bil är på verkstan, och en hyrbil står på gårdsplanen. Den får inte jag åka i. Men det är okej, jag fick en
vomburgare när hon åkte iväg och lämnade min bil, och jag ska få ett grisöra när hon åker för att hämta den.

Jag gillar verkligen mattes sätt att räkna - tror att mitt adventsparty är räddat! Flera saker behövde åtgärdas
på bilen, så i stället för 7000 kronor kommer det att kosta 12000! Plus hyrbil. (Orkar inte förklara närmare,
men kika hos matte.) Hon förklarar hur det nu kommer sig att hon nu sparar minst 8000 kronor i
stället för 6000.

Ja men då  är ju mitt party garanterat räddat!!! 

Det är faktiskt inte dumt att ha ett geni till matte.

24 oktober
Hon har sabbat min bästa kamera!!!!
Matte var på fest i går. Tog en massa bilder med "finkameran". Tappade den så småningom....  Sen bara
skramlade det i objektivet!!! (Matte BRUKAR inte tappa kameran påstår hon, men jag vet allt ... det ÄR inte
första gången.) Hon brukar ju ha den där stora hängande om halsen, varför hade hon inte det i går också?
(Bilderna finns ju i själva kameran och inte i objektivet, så dom är räddade.)

Bra att hon har lillkameran kvar i alla fall. 
Den där rosa-lila saken.

 
Som kan fota den här sabbade... 
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Matte har letat objektiv på nätet. Billigaste kostar 2 700 kronor. Om hon ska ha ett lite bättre än det trasiga..
Håhåjaja... (Fortsätter hon så här, så är dom där sparade servicepengarna snart slut! Men jag SKA hålla koll
på henne, så att det där partyt jag planerar inte ska gå helt i stöpet!!! Jag återkommer i advent!)

Jag är SÄKER på att om jag fått följa med på festen så hade det där aldrig hänt!

Hut går hem, kan man nog säga! Fast å andra sidan kanske det där "hutet" drabbar mej också. Färre
märgben? Bara halva grisöron? Lite mindre korv på partyt? Förresten borde hon kolla - kanske det går att
laga objektivet!!! (Det blev ett ännu mycket dyrare nytt objektiv, så småningom. Men ett bra!)

Det har regnat hos mej hela dan. Tur att det åtminstone inte är snö. Den som fanns har regnat bort. Fast
temperaturen sjunker oroväckande.

Det är mysigt inne nu! På sommaren är det nästan bara jag och matte. Nu är katterna också inne väldigt
mycket. Med lillkameran lyckades matte få med oss alla fyrbenta på en och samma bild - DET har hon inte
många tillfällen till ska jag säga! Petrus brukar INTE vilja vara i närheten av dom båda svarta. Han gillar
bara mej och matte. Men nu var han tydligen väldigt, väldigt hungrig.



Jag gillar ju också matte - men nu börjar jag tycka att hon är i struligaste laget!!!! Verkligen dags för
skärpning. 
 

22 oktober
Jag leker - matte skottar
Matte fick en ny nyckel från Bilia i går kväll, tyvärr för sent för att hinna till däckskillen. Och i morse hade det
kommit en decimeter snö!

HURRA!! sa jag. Vad matte sa - och framförallt tänkte - det har jag absolut inte för avsikt att smutsa ner
min nästan-blogg med.

Den här bilen måste ut! Ut från tomten och upp för backen till bommen och brevlådorna. Och sen vidare på
skogsvägar till samhället och däckskillen. Med sommardäck! (Längst ner i förra inlägget finns förklaringen till
sommardäcken.)



Jag kutade runt i snön och hade jätteskoj! Matte skottade och svor över en decimeter blötsnö. 
Efter ett tag gick vi in och vilade mattes rygg.

Sen gick vi ut igen, för då kom en granne som var bekymrad - hon är en av dom som matte ska skjutsa till
en fest i morgon!!! Matte sa att hon skulle greja det här. Så hon gick ut och fortsatte att skotta.

Jag lekte med snön! Matte skottade.



Här nere på tomten nånstans finns faktiskt jag.



Kan säga att matte tyckte att hon hade annat att göra än att fota mej! Hon sparade förresten ett par bilder till
sin egen nästan-blogg också. Från både ute och inne.

Matte skottade alltså - grannen hjälpte till att sanda. Tills det var dags att försöka komma iväg.

På femte försöket lyckades matte äntligen. Men hon svor över bilens utväxling - hon tvingades starta på
ettan. Klenbil, med en så usel tvåa!!! Men som sagt hon kom till slut  iväg (med ett nödrop), jag och grannen
stannade kvar hemma. En bit upp i backen hade solen smält fram gruset.

Sen kom matte hem igen. Tog ut sommardäcken ur bilen. Städade nödtorftigt - för i morgon ska hon åka på
kalas. Men jag, jag får stanna hemma!!!! Fast jag ska få ett sprillans nytt märgben, lovar matte.

21 oktober
Det har redan hunnit bli den 21 ... oj då... 
Häromdan var Mollie här - tjurpottan! Först blev hon väldigt glad att se mig, men sen gick det liksom över.

Nämen KOM nu då, så att vi kan busa och ha lite skoj!! 

Ibland är du faktiskt ganska trist, din tjurpotta!



Här hemma blev hon mest intresserad av kattmaten i en korg under kontorssängen - jag försökta tala om för
henne att det är ett hopplöst företag att komma åt den.

När hon inte fick stjäla kattmat surnade hon till ordentligt! 
Kröp långt in under en hylla. "Jag tänker inte alls komma fram", sa hon!



Ser ni förresten vilken gigantisk papperskorg matte har! Snart är den full igen. 
Sen stängde mattarna dörren till kontoret med hyllan och kattmaten.

Och då skulle Mollie åka hem.

Lika så gott, faktiskt. När jag nu inte lyckades få igång henne. 
Trots kolossalt idoga försök..

Visst är det konstigt - jag älskar henne ju i alla fall!!!

Förresten så skulle matte få vinterdäck på bilen idag. Han som lägger om däcken har en samojed. Hon ser
nästan precis ut som mej, fast hon är ju lite större, förstås...



De blev inga däck bytta. För att få loss sommardäcken krävs en speciell "nyckel" - och den har matte
förlorat, upptäckte hon, när hon stod i kö för däckbyte. Den låg inte kvar i handsfacket. Tänk att "nycklar" kan
få fötter och ge sig ut i världen på egen hand. Sa matte.

Så det blev en tur till Södertälje och Bilia (kändes nästan som Bilias hämnd för avbokad service, tyckte
matte!). Men tro inte att dom hade nån sån där mojäng hemma inte, trots att dom är en Renault-verkstad!
Matte måste åka dit i morgon igen, för då ska dom ha fått hem en.

Det ska komma blötsnö i natt. Säger SMHI. Men än har den inte kommit - fast det är ju några timmar kvar
på natten förstås. Cirka tre.

18 oktober
Lyckliga jag (inlägg nr 2)
Så här glad är jag när det är prommis på gång! Jag fick följa med och handla, men kameran glömdes förstås
hemma...
http://www.youtube.com/watch?v=VvuiPTMZ264 
 

18 oktober
Spara pengar eller spara utgifter - en 6000-kronorsfråga!
Min och mattes bil behöver "stor service". Dessutom kamremsbyte, det är dags för det också enligt
verkstans rekommendationer. En titt på ett par nätforum bekräftar. Drygt 13 000 skulle kalaset kosta! På Bilia
som är märkesverkstad. Då har vi ändå fått 25 procents rabatt på kamremsbytet!

Matte stönade. Kom så småningom på att hon skulle höra efter med Mekonomen också. 7 000 kronor för
samma jobb! Tid har bokats där och den på Bilia har avbokats.

Det visade sig att den hon talade med på Mekonomen för bara några dar sedan hade bytt jobb - från Bilia!
Så han kan säkert ta väl hand om min Renault-bil. Och prisskillnaden förvånade honom inte.

Så nu undrar jag vad matte tänker göra för de 6000 kronor hon sparar!!!! Jag förväntar mig en orgie i
grisöron, köttbullar, blodpudding och korv!!!! Och skinka och ost och vomburgare och märgben och
baconstrips och naturligtvis kattmat (det godaste som finns)!!!! 

Nästa måndag är det dags!

Fast snålmatten tycker inte alls att hon sparar pengar, bara att hon sparar utgifter! Så himla trist hon är!!!!!

Fast vet ni vad - i morgon kommer Mollie! Och matte lovar oss köttbullar i stället för skorpa... Eller kanske
varsin pannbiff, för det ska matte och Susanne äta till lunch.
 

16 oktober
Jag har i alla fall katterna
Matte har faktiskt lite för många saker för sig, sånt som inte direkt angår mig! Borde hon inte ha. Väldig tur
att jag i alla fall har mina katter! (Men vi tar i alla fall en prommis ibland, även om hon numera nästan

http://www.youtube.com/watch?v=VvuiPTMZ264


ALDRIG kommer ihåg kameran! )

FILIP, kom hit och lek med mig! 

Okej, här kommer jag...

MATTE - dom har ingen uthållighet, dom där katterna! Ropa in Petrus också! 



Matte ropade, och Petrus kom. Han satt och vaktade tomten åt "grannen mitt över vägen". 



Men tror ni att han ville leka med mig? Nej, inte Petrus inte. Jag försöker och försöker, men han leker inte
med varken katter eller hundar. Bara med löv!!! (Och en och annan mus, säger matte.) Men han brukar
gosa med mig ibland. Fast mest med matte.

Förresten så hoppade jag upp i mattes knä idag! Hon trodde knappt sina ögon! Inte jag heller, så jag
hoppade ganska snart ner igen. 
 

11 oktober
Halvlyckad dejt, och så dagens promenad
Grynet i går - Sigge vill veta hur dejten avlöpte. Jo tack, hon gick direkt till leksakskorgen och hämtade sina
två favvisar. Hon hittade dom ben jag placerat ut också, men ärligt sagt så hade vi lite svårt att umgås bland
alla tantben - fjorton stycken för att vara exakt!

Vi hann inte vara ute på tomten tillsammans ett enda dugg! För mattar ska prata och prata och prata. Både
allvar och skojprat. Säkert intressant för dom, men direkt sömgivande för både Grynet och mej. Efter att ha
hälsat och ställt oss in  hos dom flesta slog vi oss till ro hos våra respektive mattar.

En lite rolig (hehehe, säger matte) grej var att Grynet, som ju älskar att ligga i soffor och är van att få göra
det i min också naturligtvis inte tänkte frångå sina vanor. Bara det, att i den soffan satt "hon som inte gillar
djur". Det blev ganska trångt, eftersom Grynet ville klämma ner sig i soffhörnet... Grynets matte såg det inte,
och det dröjde faktiskt en inte alltför liten stund innan min matte gjorde henne uppmärksam på situationen...

Jag gjorde också mina försök att hälsa på henne, på henne som inte gillar mig alltså. Men matte hejdade
mig. Så här i efterhand har hon förklarat för mig att frånsett den där märkliga egenskapen så är den där
människan faktiskt en väldigt snäll person som vill alla väl. Hmm - borde inte alla innefatta även mig? Tycker
i alla fall jag att det borde!!!

Behöver jag säga att matte inte tog ett enda foto? - Nej, kunde väl tro det. Dessutom undrar jag hur
tvåbenta kan ägna så mycket tid åt att bara sitta där, i soffor och fåtöljer! Tänk så mycket skoj dom KUNDE
ha tillsammans! Jisses, tänk bara tanken att låta sju hundar träffas, sju hundar som känner varandra väl och
dessutom tycker väldigt mycket om varandra! Skulle vi sitta stilla och bara gläfsa? NEJ MINSANN!!!!

_____________________

Idag var i alla fall kameran med på min och mattes promenad.. Så här kommer några bilder. 
Så här mjuk och grön mossa är det i trattkantarellernas skog! 

När matte direkt snubblar över trattisarna, så ser hon dom! 



Men dom här småttingarna brydde vi oss inte om! Fanns massor.

Jag hittade ett spadike, och matte blev som vanligt blöt om fötterna!



Här trodde matte att jag ville bada - men nix!! 

Jag visste att ganska nära så fanns mitt favoritställe (godkänt av Sigge till och med!) 



Sen lite vila, och så gick vi hem! 

Där mötte matte sommarens sita ros, men den får hon visa själv! Och en del annat också.

Kan slutligen berätta att matte var väldigt stolt över att hon hållit reda på både kameran, den handske som
hon inte hade på handen, mitt koppel och påsen med trattkantareller. Plus mig och sig själv.

Just då upptäckte hon att hon tappat handsken! Synd, tänkte hon och funderade på att gå tillbaks och leta.
Men innan hon hann gå så långt så hittade hon den - hon hade tappat ner den i sin ficka...

Litet PS också:
Matte vet att man inte ska plocka svamp i kasse, men eftersom hon alldeles väldigt säkert
hade nästan-bestämt-sig för att inte plocka några trattisar så tog hon inte med sig nån korg,
(bara en kasse.......)

9  oktober
Mera mys
Bara en snabbis - måste gå och lägga mig och sova skönhetssömn! Grynet kommer i morgon, och så
kommer de en massa mysiga tanter också. Matte tänker bjuda på en mustig kasslergryta, låter gott, tycker
jag.

Men först ska hon ta sig en morgonfika framför brasan i kaminen. Det gör hon i en av dom här fåtöljerna.
Den i hörnan. Utanför fönstret ligger "glasrummet".
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Jag älskar också att placera mig där så här års.

Nu måste jag skynda mig - matte har plockat ihop alla mina mödosamt och med precision utplacerade ben,
och lagt dom i leksakskorgen. Måste försöka återställa så mycket som möjligt innan Grynet kommer!

Men sedan - natti!

7 oktober
Rustar för vintermys
I dag har det regnat nästan hela dan. Matte ville inte gå ut. Jag ville inte gå ut. Men jag släpptes helt sonika
ut på tomten, ensam! Snabbade mig på allt vad jag kunde, och så in igen. Tre gånger hittills! Hoppas på sol
eller åtminstone inte regn i morgon. För då vill jag att vi ska gå ut tillsammans.

Matte har fixat och donat här hemma. Gjort höst/vinter, säger hon. Gjort "rummet mitt i huset" lite "varmare".
Alltså bytt gardiner. Och lite annat.

Minns ni förresten den här bilden från min hall? 
Här står jag vid ytterdörren och väntar på Mollie, 

för ungefär ett år sedan. 



 

Nu staplas en massa värmeloggs i hallen i stället för vacker ved, så matte vill kunna sitta i en fåtölj framför
brasan i kaminen och slippa se både kapphylla och värmeloggspaket. Hon hade tänkt köpa ett nytt draperi till

nya takskenan, men hittade två likadana tyger i gömmorna. Så nu ser det ut så här i stället! Bakom det
bortre draperiet är ytterdörren.

Det blev mycket mysigare nu, tycker jag. Överallt. I morgon ska hon ge sig på vardagsrummet, säger hon.



Men inte förrän hon gjort en skön promenad med mej, säger jag. 
I morgon vill vi ha sol!

5 oktober
Mollie-time
Varit hos Mollie. Först upptäckte matte att hon glömt att byta skor - att vandra i oländig skog i träskor är
ingen höjdare. Så det blev en rätt stillsam promenad.

Sen upptäckte hon att hon glömt mitt koppel hemma! Nåja - jag är ju faktiskt ganska lydig och springer inte
bort.

Till saken hör också att hon först hade glömt bort att vi överhuvudtaget skulle åka till Mollie! Hon är som hon
är, min matte. Inte mycket att göra åt, men visst försöker jag uppfostra henne! Huvudsaken var ju i alla fall
att hon kom ihåg att vi har en bil... Hon kom till och med ihåg kamera! Och tänk, den följde med hem också,
utan att gömma sig nånstans på vägen.

Först kom Mollie...

... sen kom Mollies matte

Och så drog vi till skogs.



Som vanligt lyckades jag få till dom där svarta benen som jag gillar så mycket.
Men idag stannade det svarta kvar, så det blev dusch i Mollies badkar igen.

Vaddå, Mollie har ju lite svarta ben jämt! Vill ju jag också ha!!! 

 

Det här är Mollies katt Ville. Jag fick inte hälsa på honom, han trodde kanske att
jag skulle jaga honom eller nåt, det skulle jag ju inte alls! Jag ville bara nosa och
gosa lite. Men han väste i alla fall inte åt mig, bara hoppade över grinden in i ett

annat rum.



Och hör försöker Mollie charma min matte, ville ge henne en bit av ett tuggben
som hon har i munnen. Matte, den otacksamma, ville inte ha det! Klart att Mollie

borde ha gett det åt mig i stället. 

Visst är hon söt och fin, min Mollie! Trots att det är matte och inte mig som hon
ofta  försöker ge alla möjliga saker. 



 

I morgon får jag antagligen en tråkdag. Matte köpte en takskena idag. Hon ska sätta upp den i morgon, och
kanske åka och köpa nytt tyg till ett draperi. Fast först ska hon leta i gömmorna och se om vi redan har nåt
som passar. Fast en liten prommis i skogen ska jag väl ändå få? Jo, det lovar hon.

Natti alla vänner!

4 oktober
Tråkdag

Har inte hänt nåt särskilt alls.

Bortresta favoritgrannen är hemma igen och kom in och hälsade på hos mig, det var mysigt. Hon hälsade
förstås på matte också, men mest på mej, det är jag säker på.

Matte har blivit bjuden på stort kalas, men dit får inte jag följa med.

Jag har inte träffat en enda hundkompis idag.

Fast jag har gjort en tur i skogen, men bara en liten. Och inte i trattkantarellernas skog.

Det blåser alldeles väldigt men är inte så kallt.

 Vi eldar i kaminen,

I morgon ska jag träffa Mollie! Hemma hos henne. DET ser jag fram emot.

Ska be matte att vi gör natt redan nu, så att tiden går fort tills i morgon!

2 oktober
Ingen rädder för monster här
Bara en kortis (för det är redan den 3 oktober sedan mer än en timme). Ett bildbevis på att jag är en orädd
hund! Matte beundrade mitt mod...



Här får ni förresten ett till - och det ser verkligen monstruöst ut. Undrar vad det egentligen är för en. 

 

30 september
Svart trumpetsvamp och gröna alger
Vi var bjudna på lunch idag, jag och matte. Men innan dess hann vi ta en tur till Skottvång, för där skulle
matte hitta svarta trumpetsvampar, hade hon tänkt. Hon visste var dom skulle finnas, och hade för säkerhets
skull en riktigt noggrann beskrivning som hon fått av Sigges matte. Ni vet, hon som (med Sigges hjälp) kan
trolla fram svamp!!!

Matte såg på en gång vilken fälld "gran med gröna barr" som Sigges matte mejlat om. Hon hittade EN, säger
EN trumpetsvamp!!! Gick riktigt och gottade sig åt hur hon skulle fotografera den där enda svampen och
stoltsera med den här på nästan-bloggen (hon hade inga svårigheter att föreställa sig Sigges mattes
reaktion, påstår hon...) Hihihi.

Men det sket sig, som man säger. Hon gick en liten bit till, tänkte försöka sig på ett trolleri, hon också.
Stirrade ner på marken, hon tyckte att hon precis kom ihåg var svamparna fanns förra gången hon var här
trots att allt nu såg annorlunda ut efter en trist gallring. Förra gången var tillsammans med Sigge och hans
matte.



Hon stirrade alltså, tänkte nåt magiskt och sa "trumpetisar, kom fraaammm"!  Eller om det nu var "kom upp!"

Det funkade rätt bra. Ungefär tre liter svamp hörsammade mattes magiska lockrop. Urtrist, tyckte jag. Och
alldeles för risigt där för en liten vit hund. Jag ville ju upp på nästan-vägen! Vaddå trumpetsvamp, det finns
ju miljoner trattisar hemma i min icke-risiga skog!

"Somliga" tycker nog att det här är ett uselt resultat, 
men matte tycker att det är helt okej! 

Sen blev vi bjudna på lunch, trist med pratande matte och inget kul alls för mej. Så matte tänkte muntra upp
mig lite på hemvägen, vi stannade vid mitt vanliga badställe vid Klämmingen.

Jag rusade ner i vattnet.

Matte skrek "neeejjj!!!"
Fattar inte - jag blev ju JÄTTESNYGG! Och grönt är skönt!

Men jag placerades i bilen illa kvickt! 



Vi for en omväg hem, så att jag fick tillfälle att bada 
i en annan sjö - utan alger. Helt okej!

Matte beordrade mej i vattnet flera gånger, så att åtminstone
det gröna försvann. Även om matte bara blev halvnöjd.

Och i morgon städas min bur. Behöver liksom bäddas rent där. 



 

29 september
Umgåtts med Grynet
Söt är hon, Grynet, och lite intressant också! Matte och jag mötte upp på gårdsplan, matte med kameran i
högsta hugg!  Ingen idé att förneka för Mollie - om hon skulle fråga - att jag allt var lite intresserad av
Grynet också. Men inte alls så att det störde, och det fanns liksom ingen anledning för henne att gömma sig.



Mattarna åt, och pratade och pratade och pratade... Grynet ville inte ha nån paj, så jag fick smaka ensam
(ingen bild). Men hon undersökte korgen med mina saker, och den här som hon har i munnen, den gillade

hon allra mest. Den piper om man anstränger sig, och det tyckte hon om (gör ju inte jag). Hon gillade också
att sitta i sin mattes knä. Och hon ville INTE att jag också skulle försöka leka med min lilla pipnalle. Gjorde

inget, hon fick gärna låna den.



Lite umgicks vi i alla fall...

Men fortfarande är det bara att konstatera - Mollie är min number one! Bitchig eller inte. Men jag blev nog i
alla fall lite trött av umgänget med Grynet och hennes matte, för sedan dom farit hem har jag bara sovit och
sovit och sovit!!!

Tär på krafterna att vara en gentlehund!

Förresten så tror matte nästan att min pipnalle i själva verket är en råtta! Tror jag inte alls!!!!

Ett "förresten" till - pajen idag var verkligen godare än den i går. Matte var nöjd, så nu vet hon hur hon ska
göra.

28 september
Många "men" idag!
Visst har Mollie varit har, och visst har jag fått en rejäl skogspromenad. Visst fick jag smaka god paj. (Men
den KAN bli ännu godare konstaterade matte, och det ska den bli också, nästa gång. Fast Mollie och



hennes matte tyckte att den var toppen.)

MEN - det är ett verkligt stort MEN - matte glömde kameran hemma. Det var det första mennet.

Det andra var att jag inte fick bada. Vi gick nära sjön, men det blåste så kallt där så mattarna valde djupa
skogen (tillika trattisarnas hemvist).

Det tredje mennet var att Mollie liksom hade en liten doft kvar av det där goda, och att hon var på sitt allra
bitchigaste humör, och det vill inte säga lite! Men jag älskar henne ändå! Är en trofast natur. Men idag var
kärleken inte ömsesidig. Hon hittade flera ställen att placera sig, där jag inte kunde komma åt henne. Här i
tidningshyllan, bakom en stol!

Bilden är typisk för min dag!!! 

Men alltför säker ska hon inte vara, hon Mollie! 
När hon hade åkt hem kom lilla Chéri förbi! Och hon hälsade minsann vänligt! 

Och vet ni vad, i morgon kommer Grynet hit. Våra mattar ska umgås och äta gott och prata om en massa
saker. Det blir riktigt trevligt för oss allihop! Matte funderar på att göra en paj till, på trattkantarellerna hon



plockade idag, men en ännu godare. (Resterna av dagens har hon placerat i frysen. Hälften till mej och
hälften till henne, säger hon.)

Grynet har jag skrivit om förut, hon är en jättesöt liten amerikansk cockerspaniel, visserligen lite blyg och
mattig, men någon ilskebytta är hon minsann inte. Som sagt - om Mollie fortsätter så här, så vet jag inte
riktigt... Chéri är rar och går förbi här nästan varje dag...

Fast egentligen så vet jag naturligtvis. Det är Mollie som är min allra bästa kompis, och så är hon ju min
fästmö också. Så det är nog bara att ta henne som hon är. Fast både Grynet och Chéri är JÄTTESÖTA
tjejer, matte kan t.ex. inte fatta vad jag egentligen ser hos Mollie. (Men det kan jag! Hon är bland annat
världsbäst på att pussas, emellanåt alltså.)

Kommer ni förresten ihåg den här bilden?

En vacker dag är vi nog där igen. kanske redan nästa vecka!

27 september
Skogsvandring med Petrus
Idag blev det prommis i vår "egen" skog. Nåja, i alla fall en nära skog som matte inte kan gå vilse i. (Det
KAN hon, men hon kommer inte så långt.)

Inga trattisar i dag, sa hon. Alltså ingen korg. Men hon stoppade i alla fall ett par plastpåsar i fickan, såg jag.
Plus kameran. En väldig massa bilder blev det, och några ska ni få se.

När vi kommit in i skogen upptäckte vi att Petrus fortfarande gjorde oss sällskap. Matte blev lite bekymrad,
men tänkte att han nog hade vett att vända hemåt igen.



Det hade han inte.

Vi tyckte det var så skönt i skogen. Men liite konstigt att det inte finns några trattisar här, sa matte, hon som
inga ville ha. Men så råkade hon titta ner på marken... 



Plastpåsen kom fram förstås, och nu fortsatte hon att spana ... snacka om att vara velig!

Petrus satte sig på en sten och väntade medan matte plockade.



Det bara vimlade av småtrattisar! Matte plockade inte dom små, och jag är nästan säker på att vi kommer
att gå dit igen! Trots att matte inte ska ha mer svamp. Som hon säger.

Vi var ute i skogen i över två timmar, och Petrus följde med hela tiden. Ibland verkade han vara försvunnen,
men så dök han upp igen. Matte slutade till sist att oroa sig. Här har han placerat sig bredvid en massa
trattkantareller! Många väldigt små, och dom fick förstås stå kvar på tillväxt.

Så här fortsatte det. I morgon (egentligen redan idag) kommer Mollies matte hit och MOLLIE också!!! Matte
vill inte så gärna släppa hennes matte på alla småtrattisar, för hon plockar även dom allra minsta. Så vi kom
på en bra ide, jag och matte och Petrus. Eftersom matte hade gått i cirkel (visade det sig) så fortsatte vi på
en annan stig som vi ofta brukar gå, men en bit innanför. Och där växte också en massa trattisar, och gula
trumpetsvampar, och dom sparade vi allihop till Mollies matte.

Mysigt, i morgon får jag sällskap med Mollie i stället för Petrus. Fast det var väldigt trevligt med Petrus
också, förstås.

Sen gick vi till min andra sjö, och där badade jag.



Här är vi på hemväg.



Nu undrar jag slutligen bara en sak - matte som lämnade en massa kantarellvalpar som hon tänkte plocka
om några dar - kommer hon att hitta tillbaks? Ja, möjligen och förhoppningsvis! Åtminstone till en del av
dom.

Kan också berätta att idag hoppade jag upp i kontorssängen och la mig bredvid Filip. Fast efter en stund
hoppade jag ner i bian i stället.

Natti!

PS: I morgon (dvs idag) ska här ätas och bjudas på trattkantarellpaj med fyllning av lök, trattkantareller,
bacon, lite ädelost och crème fraiche. Det blir jättegott, lovar matte. Kommer jag och Mollie också att tycka.
(Matte gör en liten särskild till oss, utan lök.)

26 september
Skogsprommis och loggs
I går hade matte faktiskt med sig kameran, när vi gick i skogen. Inte riktigt vår egen skog, men nästan. Nu
är det ju så med min matte att hon har lokalsinne som en amöba - vad nu det är för något - men följden är i
alla fall att så fort hon lämnar en tydligt märkt stig i en skog, då går hon vilse! (Det är därför vår egen skog
är så bra, väg på två sidor och en bäck på den tredje. Kärr och sjö på den fjärde. Ska hon utanför det
området, då är det väg eller Sörmlandsleden som gäller.)

I går gick vi på väg. En väg bakom lås och bom. Rätt bra väg, med flera spagropar. Här har jag hittat ett
tvillingspa! Jag provade det på hemvägen också. I synnerhet tvillingen...



Det fanns en sjö utefter den där skogsvägen, men när matte försökte följa med mig dit så blev hon genomsur
om fötterna! Så jag fick fortsätta ensam. Hon funderade på att vika av in på Sörmlandsleden, men det

klafsade om fötterna på henne så hon ville hellre vända. Löjligt , borde väl bara vara trevligt att kunna ha
fotbadet med sig!!! Skulle jag också vilja ha! 

Matte har inte plockat mer svamp, försöker undvika ställena där det växer trattkantareller. Men hon tänker ta
med sig Mollies matte dit, endera dan. HURRA! För då kommer ju Mollie också hit. Min skruttmatte ville inte
ta emot henne förra veckan, för vi väntade loggs den dan, och matte måste passa leveransen och kunde
inte ge sig ut i skogan. Snacka om felprioritering - som vanligt!

Så här ser det i alla fall ut nu, utanför mitt hus. En massa loggs finns i hallen också, och matte är väldigt
glad. Vintervärmen är fixad, och DET är förstås jag också glad över. Över två ton loggs (två pallar) under

presenningen, och ett ton på förstubron och i hallen! Plus att vi har en del ved också, i vedboden. Så - kom




an, Bore, vi ska nog klara av dej! När det blir dags. 

Det funkade inte riktigt vid leveransen, trucken körde fast och placeringen blev inte alls som matte tänkt sig.
Men bilder på nästan-tippande loggspallar får hon visa själv! Och nu har hon bestämt sig - inga loggs körs
ner till vedboden! Dom får ligga där dom ligger. Nära dörren och kaminen.

22 september
Gruvligt misstag!
Ett gruvligt misstag ägde rum i går! Sigge blev blockerad från att skriva i min gästbok!!! Inte av mig, men av
Olzzon. Tydligen upptäcktes misstaget, för sen kunde han skriva igen, men det första inlägget vågar han och
hans matte inte lägga in igen.!  Men här får ni det väsentliga, jag vet minsann vad det skulle ha stått, jag,
för jag och matte fick - som framgår - ett mail.

"... Stod ett par invandrare och valde varor.
Kommer en kille i 25 års åldern ... FLYTTA PÅ ER SVARTSKALLEJÄVLAR JAG RÖSTADE
PÅ SD!!!!!!!
Just ovanstående mening skrev jag i gästboken med tanke på Kaspers inlägg.
Men se det gick inte för jag blev blockerad....."

Skrevs alltså med anledning av mitt inlägg här nedanför, den 21 september. Om någon själv hade kallat
några för svartskallejävlar, i min gästbok, då hade jag naturligtvis raderat själv!

Bara att upprepa vad jag skrev i inlägget i går: 
Det väsentliga är – om människor vore mer som vi hundar, då skulle det inte finnas några
Sverigedemokrater i riksdagen!

Men nu ska jag och matte gå ut i solen! För där ute är det en ljuvligt vacker höstdag.  Och sen, efter
skogsprommisen, ska vi bära värmeloggs!

21 september
Tänk om människor vore mer som vi!
Matte följde valvakan, och hon blev riktigt deppig.  Allra värst tyckte hon det var att nåt som heter SD fick så
många röster. Att dom nu tycks vara etablerade, vad nu det betyder.

Jag tänker så här, att människor har väldigt mycket att lära av oss hundar. Inte bryr vi oss om ifall våra
hundkompisar har stamtavlor eller inte, om dom är små eller stora, om deras svansar är smala eller tjocka,
om dom är vita eller svarta eller bruna eller alltihop på en gång!

Huvudsaken är ju att dom är snälla!

En del hundar är ena hejare på att springa fort! Snabbare än vinden, som en afghan. Andra klarar mest bara
av spatsera lite värdigt, som en engelsk bulldog. En del är hejare på att dra slädar, andra vill hellre jaga
ripor. Eller nåt. Fast dom bor inom samma kommun, till och med! Men inte är dom osams för det, inte!

Okej att hundar KAN slåss nån gång, men då beror det faktiskt inte på om dom är bruna eller svarta eller
vita! Eller på hur deras halsband och eventuellt koppel ser ut!



Vi retar oss ju inte ens på om någon har en tröja på sig! Får dom väl ha om dom vill. Fast det verkar väldigt
obekvämt.

Hussar och mattar kan bry sig om stamtavlor. Om att våra öron är perfekt ansatta - vad nu det betyder - och
om att svansen sitter där den ska och att nosen har rätt färg! Men VI HUNDAR, vi bryr oss inte det minsta.
Oväsentligheter, vad oss anbelangar.

Vi är väldigt toleranta även mot våra människor. Dom får också se ut precis hur dom vill! (Lite grann försöker
vi förstås fostra dem, men det är ett intet mot vad dom försöker med oss. Men det är ett sidospår.)

Det väsentliga är – om människor vore mer som vi, då skulle det inte finnas några Sverigedemokrater
i riksdagen!

19 september
Virrig, glömsk, totalt knäpp - det är min matte, det!!! 
Vimsigaste matten - hon är min. Faktiskt så är hon det! Den FANTASTISKA bilden på mig och nattiskorven
är hittad (ja, alltså naturligtvis också kameran, eftersom bilden ju fanns i den.)

Jag tycker att detta är en helt otroligt bra bild (matte bryr sig konstigt nog bara om kameran - som vanligt
har hon egendomliga prioriteringar).

Hon vill INTE att jag berättar var kameran fanns - men det gör jag ändå! Nåt straff ska hon ha. 
I bilen fanns inte kameran. inte inomhus heller. Och inte hos snälla tant Barbro. Till slut bestämde sig matte -



för att leta igenom väskan/bagen en fjärde gång! Hon tömde den - och där, nere i ett hörn, där låg den lilla
röda! Så här ser väskan ut - nu är den nästan tom. Rena rama säcken!

Nu ska matte byta till en annan väska, säger hon. Till en som det är lättare att hitta saker i. Som inte ska
behöva letas igenom fyra gånger!!! (Ni ser, hon skyller alltihop på väskan!!!!) Och tänk - min korvbild kunde
ju ha fortsatt att ligga kvar där, oupptäckt, hur länge som helst!!! För det är inte så ofta hon tömmer väskor,
min matte.

Här ser ni förresten att jag minsann har god hjälp i mitt viktiga värv, att vakta huset jag bor i. Även Filip tar
sin uppgift på största allvar. Ibland i alla fall. Och Petrus han vaktade huset mot en ekorre idag. Men på det
finns ingen bild. Matte vägrade.

18 september
Sabbad korvbild - matte har tappat kameran! 
Mattes lilla röda kamera är borta! Med en bild på mig ätandes korv i. Hur KUNDE hon!!! Hon tog kameran
med sig (tror hon verkligen) när hon och jag for iväg idag för att äta lunch hos en annan tant, och så skulle
matte se om hon kunde fixa en grej med tantens dator. Det gick sådär, det hon SKULLE göra fungerade,
men ett annat stort fel bestod. Och efter en masa timmar orkade inte matte sätta sig med någon support
(om det ens fanns någon en lördagskväll).

Men - den lilla röda står alltså inte att finna. Inte i vanliga väskan, inte i någon ficka, inte i bilen. Inte här



hemma. Matte tror som sagt att hon tog den med sig, men den finns inte kvar hos snälla tanten (hon var
väldigt snäll, för jag fick smaka flera köttbitar, dom hade ätit sjömansbiff).

Och i kameran fanns som sagt en bild när jag fick en nattakorv!

Alltså är borttappandet en rejäl katastrof! Matte tröstar med att vi ju i alla fall har "stora Nikon" kvar - men i
den finns ju ingen nattakorv! Och nu är korven slut!!!!!!!!

En dålig ersättning för nattakorven på mitt sovtäcke  ---  Filip! 

Det var alltså på det här sovtäcket, numera med en skön dyna under, som jag åt min nattakorv! Snacka om
skitmatte!!!! Som slarvar bort min kamera. (Hon saknar den också, säger hon, men alldeles säkert inte lika

mycket som jag gör. Åtminstone saknar jag min natttakorvsbild..

12 september
Omväxlande liv - ojojoj...
Trista matte jobbar vid datorn (men nu är aktuellt jobb klart för leverans i morgon), så det blir inga
långprommisar direkt. Har sagt det förut och säger det igen - dom har så MÄRKLIGA prioriteringar, mattarna.
Åtminstone min.

Fortfarande finns korv kvar som måste ätas upp snabbt. Får sista i morgon bitti, hörde jag. Sen återgår väl
livet till det normala igen? Fast kanske inte ändå, även matte har ju fått nya vanor!

Hon brukar prova det mesta på mig, och ibland förvånar 
jag henne och till och med mig själv! 

Kålrabbi, till exempel, det är ju bara jätte- jättegott!!! 
Visade det sig. 



Fast just nu - so boooring...

... det är ditt fel, matte!!!



Lika bra att försöka sova så länge! ..

TUR att det är hög tid snart för både nattpromenaden och nattakexet (i kväll/natt utbytt mot en korv!) Då
byter jag ut biabädden mot sovtäcket - visst lever jag ett omväxlande liv, hehehe... Förresten har det faktiskt
redan hunnit bli i morgon. 
 

10 september
Gottigt värre! 
Undrar vad som hänt med matte - hon har varit ovanligt generös nu, några dagar. I går fick jag korv på
morgonen, och korv som mellanmål! Hon muttrar något om att den varit fryst och nu måse den gå åt fort.
Själv vill hon inte ha den! Men det vill jag! Jättesmaskig är den!

Sen snubblar hon ju över en massa svampar också, såna som hon bara inte kan låta bli att plocka. Så i går
såg min middag ut så här: köttfärslimpa med gräddstekta/stuvade kantareller! Plus några "kulor", som också
slank ner. En korv fick jag som efterrätt (snart rullar jag fram säger matte, men det är bara elakt förtal!!!).

Gissa vem som också kände den ljuvliga doften...



... jo, Maxi förstås! Men det var så dags då, hehehe...

I dag har mina mål varit tämligen spartanska. Men eftersom matte snubblade över både några icke-
maskätna blodriskor och några kantareller i skogen idag, så hyser jag gott hopp om en läcker middag i dag
också.

Livet har sina poänger.

Men allt är inte roligt. Till exempel så har mina jättegoa cybervänner Malte och Snoken,
cybertaxarna, beslutat att lägga ner sin blogg. Alla gamla inlägg är också borta. Så med stor
saknad måste jag stryka dom från min nätkompislista. Men jag väntar tills i morgon!

8 september
Återvinning
Läste hos Rudi om en stadsutflykt, och efter en stund kom jag på att jag inte gillar stan och gator och sånt.
Kom att tänka på att matte för länge sen beskrev en sån, och eftersom jag inte har nåt särskilt att berätta
från idag så återanvänder jag den där mer än två år gamla dan!

Här kommer den, från 29 augusti för två år sedan. Spy och spa i Södertälje, var rubriken.

Skulle socialiseras idag... i Södertälje. Idéer!! Mattes alltså. Vi klev ur bilen på en parkering, jag
hispade lite som vanligt, men inte alls överdrivet.. Precis bara så mycket som situationen
krävde. När vi skulle gå över första gatan ångrade matte sig - för där stod en karl och spydde!
Matte tog ingen bild. Vi gick över på ett annat ställe.

Jag fick köttbullar ibland, och betedde mig så att alla tyckte jag var jättesöt! Ha, dom fattade
tydligen inte att det bara var köttbullarna jag ville åt... 

Sen hittade vi nåt riktigt intressant - TITTA SIGGE! Vilket skum-spa!!! Du ser väl att det är en
sorts fontän i mitten som gör allt skum! och NU fotade matte.



Flickan som höll i mig kände jag inte förut, men hon tyckte det var skojigt att hjälpa mig att
studera det där spaet närmare. Men det var nån sorts staket runtom, så tydligen skulle man
inte bada där. Förresten luktade det schampo. Och matte hindrade mig mycket mer än det där
löjligt symboliska staketet.

Tredje konstiga saken var att alldeles intill bubbelspaet tappade en tjej en påse i gatan! Om
den där fläcken luktade det också väldigt mycket, ännu mer än om bubblet.. Vin, sa matte! Hon
snabbfotade (är inte säker på att dom uppskattade det). Men dom plockade upp alla
glasskärvor.

Medan matte fotade försökte jag att sno åt mig ett tuggummi som låg där, men matte hindrade
mig. Synd, hade varit spännande att prova.

Det händer väldigt mycket i en stad. Fjärde konstiga var en bil som  det inte satt någon i, men



en massa lampor blinkade och så TJÖT den! Matte fotade inte.

Nääee, tacka vet jag skogar och sjöar och en tomt där ingen spyr och ingen tappar
vinflaskor och bilar är tysta när dom står stilla.

Fast ett bubbelspa kunde jag tänka mig - om det INTE luktade schampo förstås! Men
egentligen gillar jag nog lerpölar minst lika bra!

 

Det var alltså den dan, det. I kväll har jag förresten fått mig en svampmacka, fast den åt jag naturligtvis upp
innan den hann fotas!

6 september
Träffat och badat med Sigge! 
Vad tror ni var det första var som Sigge gjorde när han hoppade ur bilen på min lilla gårdsplan? Rätt, han
hittade en vattenkanna! Annars hade han förstås inte varit Sigge... 

Han gillade den visst, men tyckte att matte skulle kasta den åt honom. Det gjorde hon inte - jag håller med
kanna, sa hon, men kasta får du göra själv! Han kastade den hit, och jag funderade på om jag skulle lägga

mig i det hela. - Det gjorde jag inte...

Sigges matte bjöd mig på godis - gissa om jag med väldigt både jämna 
och ojämna mellanrum försökte tigga mer... 



Sen kom min lilla cavvetjej förbi. Jag hälsade förstås, men Sigge brydde 
sig inte! Fast hon är en så söt tjej!!?? Han höll sig till vattenkannan!

Sen åt mattarna lunch, Sigge och jag fick inte smaka. Helt fel mat, sa dom. 
För stark. Men vi fick korv! Sigge en hel, jag en halv. Hrm... 

Och sen gick vi till min närmsta sjö, som Sigge provsimmade. Jag hade redan hunnit doppa mig 3-4 gånger
innan vi kom fram till badbryggan. Brukar jag alltid göra. Jag tror att min sjö fick godkänt! 



Sen gick vi till nästa brygga. Klart vi badade där också, jag hade förresten hunnit prova ytterligare ett par
ställen som Sigge tydligen ratade!!?? Men vid bryggan badade han, fast då dom jag att tänka på nåt...

... Sigges matte hade ju godis i fickan!!!! Bråttom, bråttom. Jag visade mig extremt bra på att tigga, matte
skämdes över mig många gånger. Men vaddå, Sigges matte hade ju MASSOR av godis i fickan!!



 

Den här spagropen föll inte Sigge på läppen. Den var nog för liten. Men jag tyckte den var okej.

När vi gått runt första sjön gick vi till den andra, som ligger väldigt nära. Om vi badade? Jovisst, tror bestämt
att Sigge tyckte att den fungerade fint, den också. Så antagligen är mina sjöar godkända. Får väl kolla på

hans blogg, vad han har att säga om dom. 



Sen gick vi hem. Och fick mer korv av matte. Tvåbeningarna fikade igen. Sen sa Sigge och hans matte
adjö, och nu ska jag smaska på ett av dom grisöron jag fick. Sigge fick förresten med sig min pipleksak
hem, jag avskyr den och hans matte var visst inte heller så förtjust, men Sigge gillade den ju. Han fick med
sig en rejäl knota också, en sån där god en som jag fick häromdan. (Tur att jag inte såg det för då hade jag
nog svurit en del! )

Vi svor lite, lite, lite åt varann, men inte förrän vi hunnit bli rejält trötta. När Sigge skulle åka hem.

Sen han for har jag sovit - men NU är det dags för ett öra! 

Tack, Sigge med matte för en trevlig dag, och för det gottiga vi fick!

PS. Sorgligt besked kom just nu  - Mollie kommer inte i morgon! Hon luktar visst väldigt gott
och hennes matte törs bara ha henne i koppel, och det funkar inte alls i mina skogar. Förresten
brukar hon vara extra bitchig då (när det inte är precis tvärtom, alltså) så nu kommer vi inte att
träffas på minst ett par veckor.

 

 

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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