
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 2
Kaspers nästan-blogg,  juli - augusti 2008
 
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 de senaste
överst/först.)
 

31 augusti
Usch, måste kompensera för matte! 
Matte har nåt så otäckt läbbigt på sin nästan-blogg idag, så att jag måste kompensera!

Ibland luktar jag på blommor, i synnerhet om dom växer i vägrenen, men jag talar inte om varför! 
(Matte kan gärna få tro att jag är speciellt förtjust i just den blomdoften, hehehe! Som om små
fåniga blåklockor skulle va nåt att sniffa på för en kille som jag! )

Men det är klart - ska man visa nåt mjukt och fint som kompensation till mattes läbbigheter, då är
en blomma det bästa jag kan åstadkomma.  Så ni får väl kika på en pelargon ...

http://www.berlof.se/
mailto:beritelisabet@telia.com
http://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&i=g21-08847-8d


I övrigt har dagen varit lugn. Absolut i lugnaste laget. När nu jag har kompenserat mattes bilder så
tycker jag att den kompensationen också är värd en kompensation.! Lämpligt vore en promenad till
sjön. "Okej", säger matte, "du får ett kvällsdopp. Men sen är vi kvitt för idag!"

Som  jag antytt, matte och jag 
mötte ett monster igår!

 

30 augusti
Sigge och jag...
... vi skulle ju träffas vid Skottvångs gruva idag. Första gången jag träffar en bloggkompis! Förstod
genast att nåt spännande var på gång när jag fick hoppa in i bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kom fram, och jag hörde
Sigge skälla på ganska
långt håll - tror han förstod

att jag skulle komma! Till och med kanske såg mig. Och inte gick det att ta fel på honom - säkert
inte på mig heller. :-) Jag hade med mig köttbullar och korv och grisknorrar. Sigge hade också med
sig MASSOR av köttbullar. Vi festade, kan jag lova.

Det var väldigt mycket folk där vid Skottvång. Och en häst som Sigge inte gillade nåt vidare. Jag
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brydde mig inte om den alls. Men det fanns förstås en hel del annat att skälla på. Andra hundar
bland annat. Och så lite så där i största allmänhet, till exempel när jag tycket det var dags för mer
köttbullar.  Men Sigges matte hade hört mycket värre skäll, sa hon...  Så skönt, sa min matte (som
i själva verket tyckte att jag skötte mig riktigt bra - för att vara JAG alltså. Vad hon nu menade
med det.)

En gång blev vi lite osams, Sigge och jag, om en köttbulle på marken som ingen av oss kunde nå.
Jag morrade. Och en gång ville inte han att jag skulle dricka av hans vatten. Då blev jag lite rädd,
för han blev väldigt arg. Men sen var vi vänner igen förstås.

 

Sigges matte sålde en massa fina saker. Min matte tog med sig både Sigge och mig på en
promenad i skogen. Det gillade vi mycket bättre, för då slapp vi koppel. Sigge ÄR verkligen en
hejare på att greja med pinnar. Tror han tyckte att min matte var ganska kass på att kasta, en
gång fastnade en stor pinne i en gran. Högt  . Gillade inte Sigge... Men han hittade snart en ny.
Jag för min del brukar inte bry mig så väldigt mycket om pinnar, men i dag var det riktigt skoj! Ni
kan skymta Sigge bakom den där stora gamla rotvältan eller vad det nu är.



Jag var lite nyfiken på om han skulle markera några svampar som han tyckte att min matte skulle
plocka - både han oh jag visste att hon hade köttbullar med sig ut i skogen också - men det gjorde
han inte. Fick förstås köttbullar ändå! Kuta runt med pinnar var roligare.

Jag tyckte det var jätteskoj att träffa Sigge! Hoppas det händer mer saker i Skottvång nån gång!
Då tycker jag att både han och jag ska åka dit igen!



Förresten fick jag bada på hemvägen. Både i Klämmingen och i Yngern, men matte tror av någon
konstig anledning att ni inte bryr er om dom bilderna. Själv tänker hon visst visa en konstig stubbe
på sin sida. Jaja, MATTAR ALLTSÅ!!! Men stubben VAR förstås skojig, måste ju medge det. Men
går förstås inte att jämföra med badbilder med mig. En bild på nåt som Sigges matte sålde tycker
jag i alla fall att ni ska få se!



Matte köpte med sig flera goda saker hem. En annan rolig sak var att jag träffade en av dom där
tanterna som var hemma hos oss häromdagen, hon den där snälla som gav mig en skinkbit fast
hon inte fick för matte. Hon gjorde oss sällskap till bilen sen när vi åkte hem.

Nu ska jag se om Sigge har skrivit något om den här dagen på sin blogg! Vore kul! Matte tog
förresten fler bilder på honom, i synnerhet EN som hon tycker mycket om och ska skicka till Sigge
och hans matte.

Hej då! Länken till "Svamphunden Sigge" har ni förstås redan, annars finns den till vänster under
"Kaspers länkar".

Matte har inte hunnit skriva nåt ännu till sin sida, men hon har en bild på en stubbe som hon
absolut vill visa senare i kväll. Den fanns vid Sparksjön - fast sparken var borttagen idag.
Egentligen heter sjön Yngern.

 

29 augusti - nr 2
Spy och spa i Södertälje
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  skattade det). Men dom plockade   alla glasskärvor.
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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 flaskor 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!

PS till Sigge - vi ses vid gruvan i morrn! Matte och jag kommer ungefär
vid lunchdags! Typiskt... :-) Och be din matte att lägga undan en burk
älgörtsgelé! Låter jättespännande!

Ännu ett PS - Myrra har länkat till min sida, och jag till hennes. Kul
med nya kompisar! Hon bor också i ett rött hus i skogen. Och så gillar
hon snö. Precis som jag!

 

29 augusti
Kameramixtrande
Matte och jag har fått all ved under tak! Hon tycker det var jobbigt, själv tycker jag faktiskt att det
var rena barnleken! Jag ser ut precis som vanligt, men HON stönar och går nästan dubbelvikt
ibland. Konstigt!

Vi skulle ha åkt iväg och socialiserat mig (jag måste ju öva eftersom jag ska träffa Sigge snart)
men det sköt vi   tills i morgon, fredag. Då kanske vi fyller på knorrförrådet också.

Det blir inga bilder idag säger matte – hon har experimenterat med kamerans inställningar så nu
funkar ingenting, säger hon! Hon skulle ta en bild av en paprika som börjar bli alldeles röd, men
kunde inte få den att se klok ut på bild. (Hon har då krav också, tycker jag. En KLOK PAPRIKA??
? )

Men så började hon störa mig och Petrus. Vi hade lagt oss att sova nedanför hennes stol vid
datorn. Det var alltså tacken för att vi höll henne sällskap – Petrus lät sig förstås inte störas, men
det gjorde jag! Ärligt talat är jag inte alls särskilt förtjust i den där kameran. Ibland blixtrar den
också. Som nyss. Inte alls bra för mina ögon, tror jag! Hon får allt sluta   med det där, matten. Vad
är det för fel att fota på dan? 
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Det har sina sidor, ska jag säga, att ha en nattuggla till matte!!!

Men nån sorts bild blev det ju i alla fall - ni ser väl att jag inte gillar att bli störd av en kamera! Jag
tjurar! Men Petrus, han bara sover vidare han... Och så säger dom att katter är vaksamma!

PS. I går charmade jag tanter som hälsade på, de var mattes vänner. En av dom gav mig en
skinkbit! Det fick hon inte, sa matte, och tanten lovade att aldrig göra om det. Just precis då tyckte
jag faktiskt bättre om tanten än om matte!!! Men det är ju tur för matten att jag har en synnerligen
förlåtande natur!

Matte funderar över hösten och födelse 
och död och förberedelse - eller 

hur hon nu menar...

 26 augusti
Hurra - bra dag!
Jag FICK träffa Mollie! Det har jag inte alls fått göra tillräckligt ofta i sommar. Bra att den håller på
att ta slut, bada kan jag göra ändå och jag har faktiskt längtat att få träffa Mollie oftare. Om det blir
kallt kanske det kommer snö också och jag badar lika gärna i snö som i vatten. Fast det dröjer
länge än säjer matte. Hmm - vi får väl se...

Här har jag i alla fall hittat en jättefin hydda i Mollies skog. Det är visst nån skolklass som har
byggt den.
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Och här försöker jag locka henne att göra mig sällskap i lerpölen - "titta Mollie så härligt geggig
man blir om benen!" - Men  hon tyckte inte alls det såg härligt ut. Ja se tjejer...

.

 

Det var kor – OKEJ matte, KVIGOR!  –  i vägen, så vi kom aldrig ner till sjön.



 

Matte tog flera bilder på hur det ser ut där Mollie bor också. Konstiga hus tycker många, men jag
tycker dom är fina: Dom är väldigt spännande också. Och så bor ju Mollie i ett sånt... Matte hälsar
och säger att själv orkar hon inte skriva något just nu. Det är långt efter midnatt och hon måste
sova för hon måste   tidigt i morgon bitti och städa eftersom hon "glömde" göra det i kväll och i
morgon på dan får vi besök... Mattar alltså...

 

 

 

25 augusti
Tröttnade!
"Jag älskar arbete, jag kan titta på det i timmar". Matte berättar att en som hette Mark Twain sa så.
Fattar inte jag. Jag satt länge ute på bron och tittade på när matte jobbade, men till slut orkade jag
inte längre. Orkade gjorde jag väl, men det var så TRÅKIGT! Jag gav   redan efter EN timme.

Jag är så himla trött på den där veden nu. Den tar ju ALDRIG slut. Det gör den visst, säger matte,
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två dar till så är allt inkört i vedbon. Tror jag inte på, inte förrän jag ser det. Och för min del har jag
travat färdigt. Fast KANSKE jag ändå hjälper henne lite i morgon - men BARA om hon lovar att
jag får träffa Mollie sen! Lite utpressning skadar inte alls.

Matte blev orolig att jag smitit ut på något sätt, men det hade jag inte alls. Jag gick helt enkelt och
la mig på mitt sovtäcke och sov. Surade lite också, tyckte att den där stunden på tomten varit
alldeles för kort.

Filip tyckte synd om mig, tror jag. Han kom och gjorde mig sällskap, och så sov vi tillsammans. När
matte hittade oss hämtade hon kameran!

Fast visst var det snällt av Filip att göra mig sällskap. Och jag SKA få träffa Mollie om jag hjälper
matte i morgon. På tisdag åker vi till henne. Och på onsdag kommer det en massa snälla tanter
hit.

Livet är GANSKA bra ändå. Har absolut sina ljuspunkter. Förresten måste jag be matte att spara
undan en del av inläggen här, sidan blir ju lång som en giraffhals annars.

Matte har en liten söt bok där ett barn konstaterar att "giraffer har korta halsar när dom är små". 
Klok unge, tycker jag. Har koll på läget. 
En annan liten tjej tycker att fördelen med höns är att dom inte kan stångas när dom blir arga. Bra,
tycker jag. Jag gillar absolut också höns bättre än tjurar. 
Fast dom är ganska fåniga. Hönsen alltså. Jag träffade dom i midsomras.

 

Matte skriver idag om höst, 
och undrar om nån känner 

igen den röd- och blå-prickiga flugan 
hon såg och fotograferade . 

Vacker men konstig.

22 augusti
Matte snodde min snigelbild - fast jag hjälpte henne trava ved!!
Jag hittade nåt väldigt intressant idag - fast matte säger att det var HON som hittade det först...
Hon gick direkt in efter kameran - och så SNODDE hon bilden till SIN sida!  Får man verkligen
göra så?

Jag fick i alla fall behålla bildbeviset på att jag är henne till god hjälp när det gäller att trava in
veden i vedboden! Vill ju inte vi ska frysa i vinter!
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Vi har nog fått in hälften nu, tur att matte har mej! Det är väldigt mycket ved, och vi måste passa
på dagar när det inte väntas regn. Mycket plast och en massa pyssel krävs för att täcka högen
ordentligt. En gång hade matte inte förankrat presenningarna så bra, så dom flög av när det
började blåsa och regna. Såg kul ut tyckte jag, när dom fladdrade så där, men det tyckte inte
matte. Hon var VÄLDIGT blöt när hon kom in! Klart jag tröstade henne, och då blev hon glad igen.
:-)  

21 augusti
Mindervärdeskomplex?
Undrar om jag ska få komplex. Mindervärdeskomplex, menar jag. Jag kan ju nästan ingenting! Inte
är jag svamphund, inte ställs jag ut och blir champion, inte tränar jag agility eller spår och inte nåt
annat heller.

Kan jag något överhuvudtaget? Jo, jag försöker låta bli att skälla när nån går förbi på vägen. Svårt
nog ibland, tycker jag. Stanna när matte ropar ”stopp” kan jag, och sitta och ligga, åtminstone ett
litet tag...  Och jag kommer när matte ropar. Åtminstone NÄSTAN jämt. Lite ”nästan-fot” går också
bra en stund, i synnerhet om jag inte har koppel på mig. Men det är ju liksom inte mycket att
komma med. Inte när jag läser om vad ALLA ANDRA hundar kan!

Undrar om det räknas, att jag är mattes bästa vän här i huset? Och att hon är min? Att jag gör så
gott jag kan? Att jag älskar att gosa? Att jag ser efter mina katter och håller deras öron rena. Att
jag ser till att matte släpper dom ut eller in när dom vill (jag är mer  märksam än hon). Att jag
tvingar matte till promenader som hon utan mig inte skulle ta? Att jag just nu ligger nedanför
hennes stol när hon sitter vid datorn?

Matte säger att INGEN varelse med såna ögon som jag har ska ha mindervärdeskomplex! Aldrig
någonsin! Den finaste blick som finns, säger hon, och så tittar vi varandra djupt i ögonen. Då blir
matte nästan gråtfärdigt rörd.

Det känns bra. Jag duger, och matte duger. Hon är kanske inte världens bästa matte, och jag är
inte världens mest väl fostrade hund, men vi duger ändå! För varandra är vi BÄST, och det är
huvudsaken. För oss.

Det är egentligen bara EN sak som jag själv vill lära mig, och det är att bli svamphund.
Åtminstone kantarellhund! För att få lite mer korv och köttbullar.

Nu känns det skönt – jag skippar det där med mindervärdeskomplexen!

Det blir ingen bild idag. Ingen bild kan göra mina ögon rättvisa, säger matte. Och då är det väl så.

19 augusti
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Sådan matte sådan hund
Nu ska jag visa hur Mollie ser ut, det vet inte alla har jag förstått. Riktigt roligt med nya besökare 
också. Jag kan inte låta bli att visa den här bilden, för jag tycker att Mollie och matte Susanne ser
likadana ut i ansiktet, jag menar, dom har ju samma min. Brukar dom ju inte ha men här är
bildbevisset på att dom KAN ha!

Vi var ju nere vid "min" sjö häromdagen, och sommarflickan var med. Hon heter Jenny, och både
hon och  jag och Mollies matte Susanne tycker att Mollie är JÄTTE-söt. Det är nog bara min matte
som inte tycker det.

Det är en brist hos henne tycker jag, att inte tycka att min bästa tjejkompis är SÖT! Bara lite rolig.
Och argbiggig ibland. Men bara om hon tycker att jag blir alltför närgången. Det är alltså Mollie
som blir argbiggig då. Nåja, matte kan förstås också se ganska arg ut vid såna tillfällen, och ställa
sig på Mollies sida. Inte alls solidariskt. Det HAR hänt att hon stängt in mig i ett annat rum också,
FAST Mollie inte luktade extremgott, alltså. - Och det var det ju knappast värt. En sur Mollie, en
sur matte och så bli instängd till på köpet! Nää, det vill jag helst inte tänka på ens!

Men det var egentligen något annat jag ville tala om. Ville visa en bild när Jenny matar mig och
Mollie med blåbär som hon plockat åt oss. Snällt av henne, tycker jag. När jag är med bara matte
får jag minsann plocka dom själv!



Nu är det sen natt, och jag är jättetrött. Vill att matte och jag ska gå och lägga oss! Blir nog en kort
nattpromenad tror jag, och det är lika bra det. för när vi äntligen går och lägger oss får jag alltid ett
smarrigt märgkex. Skulle hon råka glömma så påminner jag. En gång när dom var slut fick jag en
korvbit i stället, visst var det gott, men just som nattamat ska det helst vara märgkex tycker jag.
Blir liksom inte något riktigt avslut på dagen annars.

17 augusti
Härliga tider :-)
Vilka kuliga dagar jag har haft! Mattes syrra har bott här flera dagar, Sommarflickan har varit här
och lekt med mig jättemycket, och hon och hennes bror har tagit mig med på många promenader.  

En dag kom också Mollie med matte Susanne och hälsade på! Jag badade förstås, men Mollie har
återfallit till att vara badkruka. Visar dom bilderna en annan dag.

Nån annan trevlig person hälsade också på hos mig, men matte tyckte han var lite konstig. Han
bad att få parkera sin bil på våran tomt, eftersom han var rädd att den skulle bli stulen om han
parkerade på vägen! Eller  e vid brevlådorna. Hon sa det också, matte, att hon tyckte han var lite
konstig, men att han naturligtvis fick klämma in sin bil här på gårdsplanen om det nu var så att
han kände sig väldigt orolig annars (här fanns redan både vår egen och ”mostrans” bil). Själva for
vi iväg till Trosa! Han och hans lilla son skulle först cykla till och sedan vandra på Sörmlandsleden.
 

Jag skötte mig jättebra i Trosa, tyckte matte, och det är klart att jag gjorde. Hon hade ju med sig
köttbullar, som jag fick ibland när jag lät bli att skälla och sånt :-) Matte har fler bilder på sin sida,
men här ska ni få se den viktigaste av dom allihop! 



Den här söta tjejen heter Maja, och hon bor i en affär där dom säljer en massa vackra saker i glas.
Hon är jättesöt och vill att jag kommer tillbaks. Matte köpte tre presenter där, till olika

födelsedagsbarn. Plus två vackra hållare för värmeljus, dom ska hänga i ett fönster här hemma.
Jag fick träffa Maja flera gånger! För det där med presenter kom matte på när vi redan hade

hunnit gå en bit, så vi gick tillbaks!

Sedan gick vi en bit igen, men så kom hon på att hon ju kunde köpa en tredje present också! Så
jag fick hälsa på Maja en tredje gång! Den där affären gillade både jag, matte och ”mostran”.

Vi vandrade ut på piren också, och den här båten skulle man väl kunna tänka sig att borda – jag
menar, den heter ju faktiskt ”har det bra”. Vilket toppennamn! Tycker jag!

 



Vi gjorde en massa annat kul också, jag fick förresten bada nedanför Studsviks atomkraftverk –
fast  där ägnar man sig visst mest åt forskning och utbildning och sånt numera, sa matte. Och som
jag redan sagt, jag fick en massa köttbullar den dagen. Och grisknorr i bilen! Så nu har jag
äntligen lyckats få matte att fatta hur hon ska behandla mig när vi är ute i stora världen!

Men tänk, att det skulle ta tre år!!! Människor är verkligen tröglärda!

Vi var förresten till Ånga gård också - där har "mostran" bott en gång för väldigt länge sedan. Hon
var nygift då. Vi var framme vid huset och hälsade på dom som bor där nu. Jag fick inte gå ur
bilen, för där fanns flera stora svarta och väldigt vaktiga hundar. Dobermann! Men jag fick den där
grisknorren :-)

Det finns lite mer att läsa på mattes sida.

11 augusti
"Semester" från datorn
Mattes syrra är på ingång - är här om nån timme! Matte ska laga lunch, och jag tänker hjälpa
henne! Kanske får mig en liten smakbit då. :-) Så nu blir datorrumet ockuperat ett tag - men sen
återkommer jag! 
Ha det gott till dess, mina bloggvänner!

 

10 augusti
Min tomt och jag
Är det här verkligen skick och fason! Jag får inte alls tillräckligt långa promenader, tycker jag. Matte
har haft för mycket att göra, säger hon. Fast jag har varit ute på tomten ganska länge förstås, när
hon grejat med nånting jag inte förstår mig på. Och en liiiiten skogspromenad blev det ju förstås
också..

Det finns väldigt mycket att undersöka på min tomt, det beror på att den är ganska vanskött, säger
matte. Tycker inte jag. På ett ställe finns det blåbär, smultronen är slut nu. Vildhallon och en
svartvinbärsbuske är också trevliga att botanisera i.

Ibland har katterna lämnat nåt spår som är spännande. Nån liten magsäck eller så, men den
intresserar mig inte särskilt. Däremot är det andra konstigheter här. Konstiga djurlukter. Där brukar
dom stora blåklockorna vara ätna också. Matte hade sallad i stor urna - det har hon inte längre!
Men omkring där var det väldigt spännande. På en sida som man inte ser så bra förrän löven trillat
av träden ligger en massa ris. Det riset har sin särskilda historia, men den berättar jag inte nu. Hur



som helst så ligger det bara där, och jag tycker det är toppen. Jag tror att det bor nån därinne,
men har inte lyckats lista ut vem.

En bra tomt!

Den där mostran som jag skrev om SKA ha med sig den där  bamsetrimmern som jag också skrev
om, men jag hoppas att hon inte ger sig på HELA min tomt!  Hon är väldigt energisk, den där
damen, men jag ska be matte försöka hejda henne så att jag får ha åtminstone mina allra
skojigaste ställen kvar. Hon kommer i morgon och då ska hon sova här där datorn står. Inget
nästan-bloggande då, säger matte! Och ingen koll på mina kompisar heller! Hmmm - men det kan
väl inte hjälpas, antar jag.

Här ser ni henne, mattes syster, när hon var här förra året. En sån där stor trimmer har inte jag
och matte. Tur då att vi har "mostran" i stället.

Och nu ska jag äntligen få gå och sova. Min matte är världens nattuggla!

9 augusti
En egen lekpöl
Inget särskilt händer, bara gammalt vanligt. Det regnar så att jag knappt tror det är sant!

Titta på våran gårdsplan! Det enda goda med regnet är att jag fått en alldeles privat spagrop, för
att tala Sigge-språk. En rätt kul lekpöl. (Växten som står bredvid är förresten en rosmarin, säger
matte. Från början var den en sån där liten en som man köper på ICA och Konsum.)



   

Jag håller mig helst inne, när jag spaat färdigt. Hade förresten rätt igår. Matte samlade ihop alla
mina ben, men jag bar tillbaks dom och ordnade dom bra, tycker jag. Två på kontoret, två i
"kaminrummet", ett i glasrummet och tre i vardagsrummet. Ben ska vara tillgängliga och till tass,
överallt. Ordning och reda.

Här är två av mina favoriter (behöver snart få mig ett par nya). Dom här har jag lagt i
"kaminrummet".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och nåt roligare än



så här har jag inte
att skriva idag! Får se hur det blir i morgon!

8 augusti
Surdag!
Tur att matte behövde en paus, och att hon tog den vid datorn och på MIN sida! Annars fick våran
hemsida fortsätta att liga där ensam och övergiven, tror jag!

Det är jättetrist här hemma! Bara korta nödtvungna turer ner på tomten! Vad säger man!?  Jo,
URTRIST

Hon flänger runt här, och man tror att det ska hända nåt skoj, men inte då! Hon STÄDAR, säger
hon. Vaddå, behöver hon kliva på stege för det, det brukar hon minsann inte göra! Det är en
massa mer saker som hon inte heller brukar göra. Till exempel stöna när hon tog loss nåt och
kikade in under kyl/frysen! Hon brukar väl inte ta loss nånting där?

Snart ska hon väl samla ihop alla mina saker också, kantänka. Vill jag inte!!! Jag har åtta ben och
lite andra saker, och jag vill att dom ska ligga kvar där JAG vill ha dom. Lite lagom utspridda och
bruksfärdiga. Plockar hon ihop dom så tänker jag minsann bära tillbaks dom. Det brukar jag göra.

Hon säger nåt om att vi får besök nästa vecka, och att hon vill imponera då! Imponera på sin
SYSTER! Säjer då det...  Som om inte den mostran om någon skulle veta hurdan matte
EGENTLIGEN är!  Jag tror det är ett svepskäl. Hon är trött på att snubbla över mina ben, och hon
har råkat få syn på dom där dammtussarna som stack fram under frysen. JAG har sett dom, men
inte sagt nåt. Och så höjde hon blicken lite – skulle hon inte ha gjort! Åtminstone inte idag, när jag
absolut vill gå och bada. Fast det regnar.

Jag går och gömmer mig. Surar.

,-,-,-

Jag gjorde det, surade alltså. Och matte tog en bild. DET hade hon minsann tid med! Jaja, ni kan
gott få se hur eländigt jag har det idag. Hoppas ni har det roligare.



Fast om det är sant, det där med besök, då blir det kul för mig också. Hon är skojig, den där
mostran. Henne som jag var hos i midsomras. Hon kanske har med sig en bamsetrimmer också,
och då hjälper hon matte att slå dikesrenarna. Och lite till. För hon VET hurdan matte är. Så
egentligen behöver hon inte alls göra sig till. Men det var ju lite länge sedan nu, som hon städade,
förstås.

 

5 augusti
Vem tar hit hönsägg?
Gick ner till kantarellstället idag - inte en enda liten kantis fanns! Ska jag ALDRIG få börja lära mig
att bli svamphund? Kanske regnet har dränkt dom? Inte vet jag... Men jag hittade nåt annat - ett
hönsägg! Matte glömde fota. Det var sönderhackat på en sida och innehållet  ätet.

Vem kan ha tagit ett HÖNSÄGG! Det är ju så stort! Det finns höns på andra sidan ängen. Matte
undrade först om någon tvåbent varit precis nedanför vår tomt och haft picknick och lämnat
äggskal efter sig efter att ha plockat alla våra kantareller... Det trodde inte jag förstås, och när vi
hittade ett likadant skal längre ner på tomten trodde inte matte det heller.

 Jag fick inte bada idag, det regnade för mycket, sa matte. Vad menade hon? Jag skulle ju i alla
fall bli blöt om jag badade. VAR hon kanske så egoistiskt att hon bara tänkte på sig själv?

Och - vem har lagt dit äggskalen?

Matte gillar ju stubbar, så jag hjälpte henne att undersöka den här. Försiktigt förstås. Det syns
nästan inte att det är en stubbe, men den var en stor en björk en gång. Nu håller den på att bli en
hassel! Mystiskt... Den finns på våran tomt, och matte minns när björken fälldes.
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3 augusti
Titta, Moa och Molly - och ni andra också förstås! 
Jag är också porträtterad. Tillsammans med matte! Jag tycker vi är JÄTTELIKA, jag menar,
PRECIS så här ser vi ut i verkligheten också. Tror jag... Jag blev så glad när matte hittade den
här! "Sommarflickan" tecknade.
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2 augusti
Ett brott begånget
Oj, sa matte när vi kom hem och hon såg vad jag hade tagit med mig hem från skogen i går
förmiddag. Jag hade gömt det lite grann i pälsen och visade det inte förrän vi kom hem Trodde
förstås att hon skulle bli glad. Hon berättade för mig att det var "lummer" jag plockat, och att den
är fridlyst!

Undrar vad straffet är för att plocka fridlysta växter. Tror jag skulle vantrivas förfärligt i fängelse.
Fick nog inte bada varken i sjöar eller lerpölar där.

Matte lovade att inte berätta för nån... Puh - det var tur. För jag ville ju bara göra henne glad.

.-.-.-.-.

Nu är det RIKTIGT bra! Matte har kollat! Lummer får inte grävas upp med rötter och inte plockas
för kommersiella ändamål. Och jag ville ju GE det här till matte, inte sälja till henne! Så nu kanske
jag rentav kan plocka lite mer till jul. Undrar om begäran om en köttbulle i utbyte skulle räknas
som något kommersiellt?

"Sommarflickan" har hälsat på hos mig igen, och jag blev så glad! Och så regnar det, och är inte



alls så där äckligt varmt. Precis lagom, men något bad blir det inte i regnet. I stället fick jag passa
huset ett tag medan matte var bortbjuden på lunch. Hon sa nåt om "allergi". Vaddå - jag är väl inte
allergisk! Fattar inte vad hon menar...

1 augusti 
Händelselöst
Inga bilder idag, och en trött matte som knappast ens SER tangenterna, säger hon. Kan bara
rapportera att här fortfarande är 30 grader om dagarna, och drygt det! Vi har badat, matte och jag,
men som vanligt när det är sommar och semestertider kan vi inte använda badplatserna i Mörtsjön!
Mina bästa ställen! Dom där sommargästerna - tycker att ganska många av dom borde åka hem
nu. Så att jag kan få använda MINA bästa badställen igen.

Och så har jag fått passa huset också, matte säger att hon inte kan lämna mig i bilen ens en
pytteliten stund i den här värmen. Och binda mig utanför - tänk om någon TAR mig då!

Men värst är det med sommargäster. Några är gulliga och säger att jag GÄRNA får bada med
dom, och då blir jag så glad! Men idag var dom ganska snorkiga! I alla fall åt matte och jag en
massa hallon på hemvägen från vårt vid-sidan-av-bad. Och blåbär. NU orkar inte matte skriva
mer... jag tror att hon nästan sover där hon sitter. Och jag behöver gå ut!!

Litet PS. Senare, när 1 augusti inte var natt längre, så kom SOMMARFLICKAN och hälsade på!
Lycka!!!

Inte skönt alls!
Dom här grejerna har matte använt på mig idag. Plus en borste som visst inte ville vara med på
bild...



Värst är kam och klotång. men efteråt får jag en sån här, och det försonar mycket!



Och sen - äntligen...

 

Nu bara väntar jag på det där dundret som matte säger ska komma. Det där som hon inte gör
något åt, fast jag på alla sätt försöker få henne att fatta att det BORDE hon göra. Stoppa det

alltså. Får väl se vad som händer - OM det nu händer.

 

Vid kaminen...
... ligger jag gärna en sån här bautavarm dag! Det är förstås ingen eld i den, för DÅ vore det ju en
annan sak. Men teglet framför är ganska svalt, och själva kaminen också.



Jag gillar inte den här värmen. Orkar knappt ens skälla på dom som går förbi på vägen. Rätt bra
faktiskt, för då får jag beröm av matte. Och om jag varit extra skällsugen men avstått så kan jag få
ett par små kattmatsbitar! Gott! Alla dörrar är öppna i huset, och det tycker jag är bra. Vägen på
ena sidan och tomten på den andra. Fast dom där kompostgallren hindrar mig förstås en del.
Tror matte har miss fattat meningen med dom. JAG är väl ingen kompost heller!

Jag HAR badat också. Jag skulle vilja visa en hel massa badbilder, tycker att dom är absolut bäst,
fick jag välja skulle det nästan BARA vara såna på min sida, men matte är visst lite trött på dom.
Och just bilderna bestämmer hon. Säger hon. Men till i morgon lyckas jag nog beveka henne...

 

25 juli
Konstigt väder!!!
Blir inte mycket gjort om dagarna nu. Tur att jag får bada ibland! Den här gången på ett alldeles
nytt ställe i Östersjön! Det fanns ett färjeläge här för några år sedan, med en sån där färja som
drogs med lina, berättar matte. Numera måste man åka en omväg på mer än två mil. Tur att dom i
alla fall lämnade kvar bron till Mörkö! När matte och hennes vänner hade picknick passade jag på
att göra en alldeles egen bekantskap. Hon skulle egentligen också vilja ha en liten hund, berättade
hon för mig. Konstigt  - varför HAR hon inte det då?? Först en bild på mattes vänner, och sedan
på MIN nyaste vän.

Och så MIN nya vän



Orkar inte mer idag, Det här konstiga vädret gör mig ju alldeles matt! Jag orkar inte ens busa med
Maxi, vi bara ligger bredvid varandra och slappar. Måste förresten säga att matte har bilder från
damen med hattens hem. Bara ett par, men fler kommer. På en av dom finns jag med.
Jättespännande, där hade jag verkligen mycket att göra!

 

23 juli
Mycket mera bad
Bil idag igen! Bra, för då brukar det hända nåt spännande. Det gjorde det, jag fick bada hur många
gånger som helst!  Försökte verkligen locka i matte också, men lyckades inte i dag heller! Hur
varmt ska hon egentligen ha det??!! Ni ser väl hur jag lockar och lockar...

Att rulla i ris är också jätteskönt, mellan doppen.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Berit/Mina%20dokument/Under%20arbete/BELOF%20Surftown%20att%20plocka%20fr�n/dagslandor.htm#Jobbar med bilder!
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Berit/Mina%20dokument/Mina%20webbplatser/NYA%20berlof.se/Under%20arbete%20samt%20originaltexter%20och%20underlag/kasperblogg-arkiv2-juli-augusti2008.htm#topp


Fast egentligen gör jag mig väl bättre så här? Placerad av matte... 



 Lite miljöträning hade hon också tänkt sig. jag blir ju så lätt stressad säger matte, ivrigt
intresserad säger jag, när jag hamnar bland en massa folk. Så på hemvägen hälsade vi på hos det
här torget, där det brukar vara en massa både folk och hundar! Men titta - inte svårt att miljöträna

här, inte! Ett par köttbullar fick jag ändå! Tycker att vi ska åka till det här tomma torget ofta! 



 

22 juli
Melon och hallon
Har inte gjort mycket. Typisk mellandag. Badat förstås, men bara på ETT ställe! Fick en bit melon
när vi kom hem. Vattenmelon, sa matte, "det borde du väl gilla!" 
Njae, SÅDÄR, bara. Åt   den för att göra henne glad, men under viss protest.

Men sen gick vi ner på ängen och åt hallon. Förvildade trädgårdshallon, väldigt goda. Vinbär och
smultron och blåbär plockar jag också, men hallon är allra bäst! Finns massor därnere. Tror inte att
någon annan har  täckt dom än. Hoppas inte, för jag vill ha dom ALLIHOP!
 

21 juli
Utflyktsdag med många bad
Vet inte riktigt var jag ska börja! I dag regnar det och det betyder fjuttpromenader. Men om igår
måste jag berätta. Matte, jag och nån som inte vill vara med på bild gjorde en utflykt. Jag badade i
Yngern, i Klämmingen, och i Mälaren! Först i Yngern. Undrar vad dom menar med  8 hk. Menar
dom hästkafter klarar jag gränsen, men det vete katten om jag inte överskrider om dom menar
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hundkrafter! Jag har en väldig energi! Nåja, gjort är gjort, och där fanns ingen polis!

Vi gick en bit på Sörmlandsleden, etapp 12. Men först en bit utmed Yngern. Jag badade på en
massa ställen! Här bland vassen fanns änder, dom blev visst lite rädda för mig, så jag fick koppel
på mig ett tag.

Matte och hon som inte vill vara med på bild tog hand om en massa skräp som folk lämnat kvar.
Sånt gör minsann inte vi hundar, lämnar kvar skräp alltså! Och ändå är det VI som blir förbjudna
på så många ställen! 
Men den här mojängen tog dom inte hand om! Konstigt grej därute i skogen!



Nästa sjö hette Klämmingen. Jättefin, och skylten brydde jag mig inte alls om. Det här var faktiskt
ingen tomt! Och jag BEHÖVDE ett bad just här.

Sen åkte vi förbi avtagsvägar både till Skottvång och ett jättefint område som heter Marviken. Jag
hade velat åka dit också och bada, men vi fortsatte till Mariefred. Där fick jag en egen korv, och en
del av mattes pommes frites - joodå, hon festade verkligen! Jag tittade på båtar, skällde några
enstaka gånger och lyckades skrämma två små barn! Det var förstås inte meningen, men eftersom
matte blev lite arg på mig så gjorde jag inte om det. Fast jag bara vill-hälsa-på-er-skällde ju! 
Men nu ska ni få se på dagens clou  - när jag badade i Mälaren! Första gången i mitt liv jag badat
med koppel på, tur att matte hade det där larviga långa med sig! Men det var så mycket folk och
så många andra hundar där, så hon vågade inte släppa mig! Fånigt, det hade hon gott kunna göra,
där i vattnet.



Notera Gripsholms slott! Tjusigt badställe, eller hur!.
Sen vandrade vi lite runt i slottsparken. Tittade på den gamla museijärnvägen, när dom
körde in ett lok i sitt stall och sånt. Matte har bilder på alltihop, men det viktigaste tycker jag att ni
har sett nu. Om nån viktig bild fattas skulle det väl vara den här. VAR FANNS EGENTLIGEN DEN
DÄR STRÖMMINGEN!!?? 

Jag letade och letade, men inte fanns det nån strömming inte! Varken ny- eller gammalstekt! En
riktig luring, alltså!

Okej - matte tycker att ni ska få se en bild från det gamla stationshuset också. Fast jag fattar inte
riktigt vad det var för intressant med just det! Ett gammalt hus - finns ju MASSOR av hus överallt! 

http://www.oslj.nu/
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Undrar om jag inte borde skaffa mig ett eget bildgalleri, att alla VÄSENTLIGA bilder verkligen får
plats!

Osså vill hon visa... NEJ, nu säjer jag stopp! Det här är ju MIN sida! Nos-nos-puff på er!

 

20 juli
Orkar inget! 
Varit på utflykt! Bilder i morgon. Jättespännande dag. Men tröttande. Krävde sömn!

 

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