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 3

Kaspers nästan-blogg, september - oktober 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 det senaste
överst/först.)
31 oktober
Läbbeväder - och VAR är SNÖN?
Ingen särskilt bra dag. Har passat huset ett tag, promenerat lite, hälsat på några grannar, kollat av
tomten ordentligt. Alla katter sover nu, och bara jag är vaken. Och så matte förstås. Petrus har lagt
sig på golvet framför kaminen.
- Inget att fota, säger matte.
- Inget att skriva om heller, säger jag.
- Du har rätt som vanligt, säger matte.
- Ska vi inte gå och lägga oss då, frågar jag som tänker på mitt märgkex.
- Alldeles strax, säger matte.
Men vad DET betyder, det vet jag. Tyvärr. Märgkexet kommer att dröja.
Det regnar ute. Det skulle ju komma snö, sa dom på SMHI. Varför sa dom så? Inge falska
förhoppningar på det där sättet - borde dom verkligen inte göra. Undrar om man kan begära
skadestånd? För sveda och värk går väl inte, men kanske för psykiskt lidande?
Gillar inte det här. Och i morgon ska jag visst socialiseras igen. I stan! Bläähh! Med koppel. Tänk
om det regnar - då får väl matte och jag sitta och socialisera oss i bilen, medan barnbarnet ägnar
sig åt det som vi ska köra honom till i morgon bitti.
Tror jag ska ta och deppa ihop lite nu...

30 oktober
Bara tangentpladder...
Matte har flyttat en del av mina äldre nästan-bloggar, så nu går det lite snabbare att öppna min
sida. Antar att det är nåt bra. Nu är klockan över två på natten, jag vill att matte ska gå och lägga
sig så att jag äntligen får mitt märgkex!!! Borde vara förbjudet för mattar att sitta vid datorn så här
dags. ÄVEN när det är åt mig hon skriver. För nåt vettigt blir i alla fall inte sagt, bara
tangentpladder, och vem har väl nåt nöje av det!!?? Tror inte hon hör ett enda dugg av vad JAG
försöker säga.
Äsch, och inga bilder har hon tagit, heller. Inte på mig i alla fall. Jag ville visst inte vara med på bild,
sa hon, och knäppte katterna i stället. Så, håhåjaja, ni får väl nöja er med att kika på dom då. En

rätt trist bild för övrigt... Så nu gäller det att åtminstone hoppas på morgondagen...

En sak förresten - Petrus svans är inte riktigt vad den varit! Matte upptäckte att den delvis var
liksom hopklibbad.. Riktigt tovad på ett par ställen. Så hon måste ta till saxen! TUR att inte Petrus
fattade vad det var hon gjorde! Den här bilden togs INNAN hon vanställde svansen! Hoppas ingen
retar honom!!!

29 oktober
En väldigt bra dag!
När matte började laga mat tidigt på förmiddagen trodde jag förstås att Mollie skulle komma hit på
sopplunch - men matte gräddade ju ett pajskal!? Fick sin förklaring senare.
Mollie kom inte - men vi kom till henne! Här rejsar vi - titta Myrra, visst kan man rejsa i skogen!

Sen tog vi det lite lugnare.

Mollies matte Susanne bjöd min matte på lunch - jättegod jordärtskockssoppa, sa matte. Och
gratinerade ostmackor. Mollie och jag fick varsin skorpa. Det är det vi brukar få vid dom här
luncherna (när inte min matte lyckas smuggla till oss nåt annat, tex en svampmacka. Eller
ostmacka.)

Sen hämtade matte och jag ett matte-barnbarn och åkte hem till oss. Då hände nåt jätteroligt - min
"sommarflicka" hade följt med sin mormor och morfar för att ordna det sista i deras hus inför vintern.
Nu kommer dom inte tillbaks förrän i vår. Om jag hade varit hemma skulle hon ha lekt med mig
jättemycket, men jag hade ju varit hos Mollie. Men vi hann i alla fall kramas ordentligt.

Lite senare gjorde matte lite mer med det där pajskalet och en sallad, och så åt matte-barnbarnet
middag med oss. Och så klappade och kliade han mig så skönt, och lite senare körde matte honom
hem! Fast på honom tog hon ingen bild. Han ville nog inte det.
Trött blev jag, men så här kunde varenda dag gott få vara, tycker jag! Toppen!

26 oktober
Provsmakning
Lördagen hände inget speciellt. Bara lite ute på tomten, liten promenad till sjön - och tovklippning!
Matte upptäckte att jag hade några tovor under magen, åt baken till! Riktiga ena, där bara sax
Hatar kammar gör
hjälper. Kändes helt okej att ligga där på rygg mens hon grejade med magen.
jag, men sax är okej. Om det inte handlar om att klippa klor förstås, men det slapp jag idag. Hon
glömde bort det! Ibland har man sannerligen tur! Förresten klipper man ju klor med tång, och inte
sax!
I går skulle jag socialiseras lite igen. Men jag tycker inte att gator är kul, och jag gillar inte koppel!
Måste man alltid ha på gator. Men vi fikade hos en vän till matte, på hennes, vännens alltså,
kontor. Det var lite spännande. Där fanns trappor. Såna gillar jag. Ger bra motion och så.
Idag har matte råkat tappa konstiga saker ner på min matbricka. Ärter har hon redan upptäckt att
hon gärna får tappa, men hon visste inte att röd och gul paprika också är absolut tappvänliga. Nu
vet hon. Gurka kan hon också låta slinta ur handen, och lite avocado. Fetaost naturligtvis - men inte
isbergssallad. Majs går an. Självklart är köttbullar godare, men lite annorlunda smakbitar är också
kul. Får väl se vad hon tänker prova i morgon.
Matte vill gärna lägga in ännu en av sina valpfavoritbilder på mig, trots att den redan finns i min
allmänna presentation. Men kan hon titta på den många gånger så kanske ni klarar att göra det två,
säger hon. Även den här är tagen av min uppfödarmatte Inger. Fyra veckor är jag här!

Näe - det här går inte! Ni måste ju faktiskt också få se att jag vuxit upp till en alldeles normal spets!
Att matte tvivlar på min definition av normal, det bryr jag mig inte om alls! Jag gillar kvistrull. AHA det är därför jag får tovor under magen ibland! Gör inget - det är det värt.

24 oktober
Bara några gamla bilder
Matte har joxat med datorn hela kvällen och halva natten! Mest försökt sortera bilder. Hon lyckas
inget vidare kan jag förstå av de spridda ljud och märkliga kommentarer som kommer fram ur
henne. De stör min sömn här under datorstolen! Tror inte hon kommit nånstans alls!
Och nu är det alldeles för sent att skriva nåt, säger hon. Har förresten inte hänt just någonting idag.
(Men i morgon ska jag visst socialiseras lite igen...)
Men en massa bilder hittar ju matte, och jag tycker gott att hon kan visa hur jag såg ut som liten
valp. Som ett gosedjur, säger hon. Det var folkvandring hit till tomten, när jag hade min lilla
hundgård framför huset. En del barn försökte mata mig med gräs, tyckte visst inte ens att jag såg ut

som en hund!
Här är jag sex veckor. Kolla vilken ynklig svans!!!

Och här undersöks jag av veterinär, lite närgånget tycker jag, men det var ju för att jag skulle kunna
lämnas till matte. Jag är åtta veckor sånär som på ett par dar. Precis den dag jag fyllde 8 veckor
hämtade matte mig! Tror hon längtade. Inte utan att jag kan förstå det, när jag ser bilderna på mig
själv. Jag VAR ju SÖT!!! Tycker förresten många att jag fortfarande är. Mollie också, tror jag...

En bild när jag kommit hem också! Här är jag 10 veckor. Träden är borta nu, och framför närmsta
stora granen gjorde matte en rabatt i somras. Bilen är också borta, och den nya ska redan

besiktigas! Tänk, att jag är SÅ gammal... tre och ett halvt år! Minst! Borde nog börja tänka på min
värdighet!

21 oktober
Gick ju bra, det här :-)
Notera blicken som fick Mollie att fatta att här var det bäst att låta mej bestämma - att leka och
busa och inte bara daska och morra och ge på moppe!

Ute småregnade det, så matte lät kameran stanna hemma. Lite synd när jag äntligen kommit på
knepet - att ignorera! När jag struntade i Mollie började HON att ranta efter MEJ!! Jättekul! Funkade
hur bra som helst! När vi kom in var vi plötsligt jämspelta och busade och hade helskoj. Tror jag
Vackert så!
lyckats tämja henne. Åtminstone för en dag.

"Hallå, Mollies matte Susanne, kan du möjligen tänka dig att avstå från Mollie
och låta henne flytta hit till mig?! - Nä, DU behöver inte följa med,
det räcker med Mollie...! Du ser väl att hon vill!!"

Det fungerade inte. Mollie tvingades följa med hem till sig. Jag är säker på att hon tvingades. Tror
inte ett ögonblick på att hon gick frivilligt! Matte säger att leverbitarna i hennes mattes ficka (hon
skramlade lite med dom!) fick Mollie att till slut överge mig. Tror jag inte alls. Jag tror hon
hypnotiserades...
Men strunt samma - en bra dag har jag haft, och det är kanske lika bra att Mollie inte stannade! För
nu kan jag få pusta ut ut och sova i lugn och ro. Är jättetrött! Och jag träffar henne ju snart igen.
Hoppas hon är på samma humör då - men man vet aldrig med Mollie...

19 oktober
Hund eller katt?
Matte är inte särskilt rolig idag, men jag har i alla fall fått vara med en hel massa ute på tomten.
Hon har stökat och bökat och släpat och ställt undan. Jag har lekt följa John med mina katter – dom
tyckte visst att det gick lite för fort för mig att följa, så dom flög upp i ett par trän. Men sen kom dom
ner och gosade igen. Ingen kamera hade matte. Men här ser ni Maxi trampgosa med mig när vi
kom in.

Ibland undrar jag vilket som är bäst, att vara hund eller katt. Dom får bestämma mer än jag får.
Matte och jag turas om att passa upp på dom! Ser till att dom får komma ut och in när dom vill, och
sånt. Dom passar aldrig upp på mig.
Å andra sidan får dom aldrig följa med bort. Aldrig åka bil. Bara om dom skulle bli sjuka. Dom
brukar inte följa med ut i skogen heller, i varje fall inte så långt, men det beror kanske på att dom
inte vill. Och i SÅ fall är det absolut bättre att vara hund! För då vill man vara i skogen. Dom vill inte
bada heller – det ÄR alltså bättre att vara hund!
Hurra, att det är det jag är!

19 oktober
Djur i bur...
Först passade jag huset. Sedan for jag iväg med matte till affären. Social träning, sa matte. Titta
bara - vad är det för träning i sånt här (förresten måste matte faktiskt tvätta mattan i min bur - så
där kan jag väl inte ha det!!)

OCH TITTA HÄR!!!!

Jag hatar att sitta kvar i bilen när matte går ur! Jag skäller lite ibland, men det kunde vara mycket
värre, säger hon. Undrar om jag kanske ska låta det BLI värre - DÅ kanske jag alltid får följa med
ut? Förresten ser den där spegelbilden av henne med kameran konstig ut. Så där brett huvud har
hon ju inte!

Men sen - när hon lagt in det hon handlat i bilen och fotograferat färdigt, då fick jag följa med ut.
Det är jättespännande att gå där det finns så många människor och så många lukter. Fast jag har
äntligen slutat att bry mig om alla dom där människorna vi möter. Om dom inte kommer VÄLDIGT
nära förstås, för då vill jag ofta hälsa. Visst är jag lite stirrig, men inte värre än att det går att ha mig
med nu, säger matte. Det har det väl alltid gjort!!!
Jag gillar i alla fall skogen bättre. Men nu har jakten börjat på allvar, sitter till och med skyltar om
det, så här gäller det att akta sig. Dom där jägarna kunde ju ta mig för en vit älg! Finns såna har jag
förstått. Albinos.
Vad dom skulle ta matte för vet jag inte, men det är nog bäst att hon också håller sig ur vägen.
Säkrast så.
16 oktober
Vi lite lånbyter sida
I dag byter vi, matte och jag (hennes idé). Här får ni se ett par bilder från en eftermiddag i skogen,
såna som hon visar på sin sida ganska ofta. (Hon tänker i stället visa bild på mig, säger hon! En
riktigt gullig.) Ni hittar mig här!

    

   

Ni måste förstås klicka på bilderna.
Sommargästerna har flyttat in till stan nu. Det är lite bra, för då tycker jag att jag kan få vara på
badplatserna om jag vill. Matte tycker om att sitta en stund vid vattnet - och bara göra ingenting!!!
Hon får förstås skylla sig själv, för hon KUNDE ju göra precis som jag, springa omkring och plaska
och simma lite och rulla i ljung och pors och sånt... Men det gör hon inte. Det är sällan mattar gör
sånt, har jag förstått. - Dom vet inte vad dom går miste om!
På hennes sida i går finns ett par stolar som hon brukar sitta på, förstås bara på den ena... På en i
taget, menar jag.
15 oktober
Var är älgen?
I dag fick jag gå där dom skjutit en älg häromdan, matte gick alldeles precis nära utefter andra sjön
för det var en speciell bild hon ville ha. Nåt om en bild till en bok. Ingen älg i sikte, ingen jägare
och INGA BEN! Dom var borta.
Men det luktade väldigt konstigt där, tyckte matte. Nånstans hade dom tydligen slaktat och det dom
inte tog vara på surnade och ruttnade! Matte mådde nästan illa! Det gjorde inte jag, men vi gick fort
därifrån. Jag följde snällt med.
Inget speciellt hände. Mötte ingen alls. Men jag badade massor av gånger.
En tant kom och hälsade på, hon brukar leka med mig men idag bara satt hon med matte framför
datorn! Ingen köttbulle har jag fått heller. Inte ens en liten ärta har matte tappat.
Visst var vi i skogen ganska länge, men SEN då? Ska det va så här?

Jaså, det ska det... då sover jag hellre!

Inte mycket till nästan-blogg inte, men vi är lite trötta både matte och jag. Jag drömmer, det rycker
lite i mina tassar. Om matte tolkar mig rätt nu, så berättar hon att jag drömmer om Mollie, som jag
BORDE ha fått träffa idag. Det fick jag inte. Men nästa tisdag, DÅ ska vi ha kul! Hon kommer hit.
Men nu drömmer jag att hon är här, att vi letar skojiga saker tillsammans, till exempel fler älgklövar.
Och så drömmer jag att det har snöat.
Matte tror det är en mardröm, men det är det inte alls. - Mollie, älgklövar och snö - bästa drömmen,
alltså! Möjligen kunde den spetsas med några köttbullar!!

Matte jagar bara katt men andra jagar älg!
Matte skulle inte ha några trattisar idag, sa hon och tog med sig svampkorgen - ja se mattar... (den
blev drygt halvfull, korgen alltså). Men nån svampmacka blir det inte, sa hon, för det har hon
tröttnat på nu. Kanske nån gång i vinter. Så dom här ska visst få torka.
Man borde ALDRIG skjuta upp en macka! Men titta här - här har man minsann skjutit!

Väldigt spännande tyckte jag. Följde med matte en bit bort i skogen, men kunde inte låta bli att
vända tillbaks! Hörde inte alls när hon ropade på mig. Vem skulle väl ha gjort det!!??! Till slut kom
hon tillbaks för att hämta mig - förstod tydligen vart jag sprungit. SUR var hon för att jag inte kom
när hon ropade och så KOPPLADE hon mig!
Det där blev jobbigt. Så nu TJURAR jag här hemma. Ska DET HÄR va nåt till ben, det...

10 oktober
Trist trots jakt
Inte roligt när det både regnar och matte inte är på så där väldigt lekfullt humör. Dessutom blev hon
jättesur på Maxi, som annars är min bästa lekkamrat. Hon kastade - nåja NÄSTAN kastade i alla fall
- ut honom i dag.
Okej, han bar sig illa åt. Borde ha haft ett bildbevis här, men det tyckte visst inte matte. Tror inte
hon ens tänkte tanken. Så ni får föreställa er.

Katterna har en kattoalett inne på toan. Med ren sand, inskjuten under ett skåp. Dras bara fram vid
speciella tillfällen, och såna är det INTE på dagarna när matte är hemma. Om hon inte är hemma
på dan ser hon till att katterna är ute.
Idag höll inte Maxi med matte. Han sa inte till att han ville gå ut, han drog lilla mattan fram till
skåpet och kattoan och använde mattan som sand! Det upptäckte matte på lukten. Maxi hade
sprungit och gömt sig under soffan. Han var den enda katt som var inne, och förmodligen insåg han
att han inte hade en chans att skylla ifrån sig.
Kattjakt följde.
Kolossalt så mycket bajs en katt kan ha i sig! Katten ut och fönstren upp! Matte sur. Hon grejsade
mycket där inne på toan... Muttrade nåt om att MATTA, det skulle hon minsann inte ha där mer...
Ni fattar, va? Ingen särskilt bra dag. Fast kattjakten var ju lite spännande förstås - undrade länge
vem som skulle vinna. Inom mig hejade jag på Maxi, men det är det nog lika bra att inte matte vet!.
Hon har i alla fall lovat att i morgon (fredag) ska bli roligare, för då ska hon må bättre. BRA!!!

7 oktober
"Flygande molnet" får svampmacka
Idag tänkte vi plocka svamp i skogen. Matte hittade lite trattisar, men framförallt hittade hon
MONSTER! Titta på hennes sida - och ändå vågade jag mig ner i sjön. Tänkte inte på att det kunde
ha funnits fler! Men mest gillade jag en massa långa grunda diken som grenade ut sig.
Jättespännande! Visar ingen bild på badet - ni får tro mig på mitt ord. Trots den där krokodilen.
Matte brukar kalla mig "Flygande molnet". Här ser ni varför!

Hemma fick jag svampmacka. Matte gillade inte den där bleka taggsvampen så där jättemycket,
men det gjorde jag! Maxi också, som kom ålande och faktiskt lyckades norpa åt sig en liten
svampbit. Jag blev arg!

Mina saker som matte städade undan i går har jag återbördat till sina rätta platser. Flyttat runt och
möblerat med dom. Bara en sak lämnade jag kvar åt Maxi i korgen. En bollsocka utan bol!. Bollen
har jag gömt under en bokhylla nu. Där kommer minsann inte matte åt den (inte jag heller, men det
får jag ta!).

6 oktober
Miiiina saker!!!
Matte städade idag - också nåt att ta sig för på en söndag! Men med det här vädret, så okej... Men
kan ni fatta att hon innan dess fick för sig att samla ihop mina saker i en hög!
Tänk om HON skulle behöva göra det - oj då, det har hon visst gjort nån gång ser jag på en bild!
Tycker att hon borde ha lärt sig. Hon tyckte ju inte att det här var så snyggt, och hon har inte brytt
sig om att plocka ihop sina saker i en hög mer. Men MINA grejer ger hon sig på!

Matte får ha sina grejer var hon vill (nästan i alla fall) och det borde jag också få ha. Men titta vad
hon försökte göra innan den där fåniga dammsugaren togs fram. Klart att jag reagerade! Lägga
mina saker i en korg - i den där som jag inte ville ligga i när jag var valp men som Maxi tog hand
om i stället. Den är hans nu.

Min lilla grisnalle var det första jag räddade.

Ja, sen dammsög matte och jag kunde äntligen placera mina saker där dom ska vara. Maxi måste
ju få ha sin korg. Förresten hittade matte fler av mina saker när hon dammsög. Dom hade jag gömt
för henne. En trasa, två bollar, två repknutar till, en anka och en bollsocka som jag inte hunnit ha
riktigt sönder än. Och så några fler ben förstås.
Själv la jag mig och surade. Tillsammans med ett av mina bättre ben, men ändå... En riktig
skruttdag! .

Mest Mollie

Matte glömde kameran under promenaden, men det tycker jag bara är bra. för nu får ni se en bild
på min sötaste tjej i stället! Visst är hon väl för go´!

Än har jag inte fått matte att tycka precis som jag, hon inser faktiskt inte vilken skönhet Mollie är! En
av mattes största brister, tycker jag.
Ser att matte har några "nästan-stubbar" på sin "nästan-blogg" - så då visar väl jag en RIKTIG
stubbe då! Hemifrån mig!

Osså vill jag att ni håller tassar för mig i morgon (lördag) - för då ska matte klippa mina klor, säger
hon. Och gå igenom min päls ordentligt. Usch och fy! Vet inte vilket som är värst! Inte än. Men i
morgon kväll, då vet jag... :-/
Och aldrig kommer det nån snö...
PS. Nu kom matte ihåg att hon skulle visat ett par valpbilder på mig - så dags nu!!!
Jag tycker om mig som valp! Ni får se dom bilderna en annan dag!

30 september
Knäppa spindelben
Titta, så hon gjort! Hon matten. Givit den där lilla löjliga svarta saken jättestora spindelben! Bara för
att kunna fota här inne utan blixt, sa hon. Handlade visst om ett skåp (titta på hennes sida).
Men så blixtrade hon med den ANDRA lilla löjliga saken i stället! För att med blixt fota det som ska
fota utan blixt... Japp - riktigt knäppt i dubbel bemärkelse! Sen började hon stöna - åh NEJ, är det
så här det ser ut - och så skar hon bort det allra värsta...

Dom där spindelbenen letade hon länge efter, dom låg längst in i en garderob. Inte använda på
flera år, sa hon. Varför fick dom inte ligga kvar där, jag är säker på att hon tänker använda den där
grejen på mig också! Isch! Men kul ska det bli att se när hon som vanligt hänger kameran om
halsen när vi ska ut i skogen. Hihihi - spretande spindelbenen kommer att fastna i många buskar.
Skruva bort - BEN ska väl inte skruvas bort heller!!! Efter så mycket besvär med att skruva dit dom!
(Själv skriver matten bara om ja, om nästan ingenting, tycker jag!)
9 september
Jag FÅR vara i sängen, men...
Matte har bara läst och läst. Måtte ha varit väldigt spännande, när hon inte ens haft tid med min
nästan-blogg! Mumlar nåt om Stieg Larsson, och om att alla andra nog redan läst dom här
böckerna och FÖRSTÅR henne... Hon läste hela natten i natt! Och ändå har hon en bok kvar i
Milleniumserien (undrar vad "millenium" är för nåt?). Matte är bara inte riktigt klok ibland!
Hon har inte tid med min sida nu heller, säger hon, men tycker i alla fall att ni ska få se att jag
VISST får komma upp från golvet när jag vill! Fast oftast vill jag inte det. Här har hon beordrat mig
att hoppa upp i kontorssängen!

Så fort hon hade fotat färdigt hoppade jag ner, och nu ligger jag som vanligt precis vid hennes fötter
här vid datorstolen. Hon har så nära då att sticka ner en hand och gosa lite med mig. Och det gör
hon ganska ofta.
Vet ni vad - hon tycker så väldigt mycket om mig! Och jo, det är förstås ömsesidigt. Även om hon
har väldigt konstiga idéer ibland. Placera mig HÄR! Där gäster ska ligga! Och svarta katter.
Visst ÄR hon väl lite konstig?

25 september, sent på kvällen
Mötte Sigge - och värnade mina köttbullar!
PROLOG
Matte gjorde matsäck i morse. Mackor med stekt ägg och mackor med brie och Onsalakorv. I en
särskilt burk stoppade hon köttbullar som var bara till mig och korvbitar – inte Onsalakorv. Jag hade
stenkoll. Övervakade att min burk verkligen stoppades ner i ryggsäcken.
-------Sen åkte vi hemifrån, och när vi svängde in på vägen till Skottvång började jag gny, förstod att nåt
kul var på gång – och plötsligt stod dom där, Sigge och hans matte! Alla hälsade vi på varann och
verkade jätteglada över att träffas – men så kom Sigge alldeles för nära min (nåja, mattes då)
ryggsäck!
Klart jag morrade och försökte bita ifrån! Mina köttbullar var MINA! Korven också!
Matte blev sur på mig. Det fick mig bara att hålla ännu noggrannare koll på ryggsäcken.
När vi så småningom åt vår matsäck så BAND matte mig vid ett träd! Jag fick min macka, och den
slank ner med rekordfart – jag blängde åt Sigges håll, men hans matte höll honom i schack...
Jag försökte sedan tigga korv och blodpudding av Sigges matte, för min vägrade att ge mig en enda
en av mina köttbullar. Påstod att då skulle jag börja vakta henne och ryggsäcken ännu mer.
Sigge la kottar och små pinnar i min mattes svampkorg. Försökte beveka henne att kasta dom. Nix,
sa matte! Matte upptäckte att det säkert var fel på hennes ögon, för där Sigges matte hittade
massor av trumpetsvamp, där såg inte min en enda. Knappast "Sigge Svamphund" heller, hehehe,
för han hade fullt schå att ge min matte kottar!

Matte tog bilder. Många. Dom flesta såg ut som den vänstra. Håhåjaja, sa matte när vi kom hem får nog återgå till att använda auto-auto. Gissa om hon har raderat bilder! Den högra är iaf liiite
bättre...

   
Sigge badade i sjö, men jag föredrog ett dike. En och annan spagrop hittade jag också, men DEN
HÄR, den vågade jag mig inte ner i. Sigge stod i den och plaskade och stormskällde!!??

Sen gick vi och gick och gick. Sigge och jag hade skoj i skogen var för sig, busade med varandra
gjorde vi inte, dom där köttbullarna hade liksom kommit emellan oss. Men vi bråkade inte, och det
är alltid roligare med en annan fyrbening i närheten.
Här är jag säker på att Sigges matte har en korvbit i handen!
Åt Sigge förstås, inte åt mig. Kände mig nästan lite mobbad.

Sen hittade Sigges matte en massa mera trumpetsvamp - och till och med min matte såg dom! Hon
plockade en del också men ägnade sig mest åt att slå ihjäl mygg – till slut gick hon upp i solen och
satte sig och där gav hon upp - Sigge vann! Matte började kasta pinnar åt honom! Sa nåt om att
hon inte klarade att motstå den där blicken längre. Dom blev jättegoda kompisar. Hon kastade, han
hämtade - och jag behövde inte vakta ryggsäcken alls!

EPILOG
När vi kom tillbaks till bilarna – DÅ fick jag en massa korv och köttbullar! I min bur. Matte gav en
massa till Sigge också. Där han låg i SIN bil! Då, när jag inte kunde ingripa!!! Å andra sidan bjöd
Sigges matte mig samtidigt på blodpudding.
På hemvägen stannade matte bilen och jag badade jag i Klemmingen.

Slutomdöme: en bra dag, det här! Och som sagt, i morgon får jag svampmacka! Och kanske jag
träffar Sigge igen i Skottvång, om nåt år eller så :-)
24 september
Vem klev ur stövlarna?
Undrar vem som här - mitt i skogen - bestämde sig för att kliva ur stövlarna? Mollie och jag undrade
mycket. Våra mattar också. Jag menar, det är ju inte så ofta man snubblar över ett par ensamma
stövlar i skogen.
Det brukar nästan alltid finnas en människa i dom, har jag märkt. Fast jag kan förstå om det kändes
bekvämare utan. Skulle själv inte vilja ha några stövlar på mig.

Undrar om det inte i själva verket är en väldigt klok person som har gått här före oss. Måste ju vara
mycket bättre att känna det här sköna kalla och fuktiga gräset under tårna och fotdynorna. Tänker
jag. Och inte kan man väl bada så bra heller, med stövlarna på?
Hade matte varit riktigt klok, så hade hon klivit ur sina, hon också.
Det gjorde hon inte. Varken klev ur eller badade.
Bra i alla fall att hon blivit så bra att hon åtminstone vågar sig ut i skogen igen. Tror hon skulle må
ännu bättre om hon gick barfota. Det gjorde hon ju förut, jag minns det nog. Och DÅ var hon
minsann inte förkyld inte. VARFÖR är vi hundar alltid så mycket klokare än våra mattar? - En
naturlag, tror jag.

22 september
Sepia!!?? Tror inte jag gillar det här
Nu är vi på benen igen, matte och jag. Matte fortfarande lite darrig, men i morgon ska vi gå ut i
skogen, säger hon. I Mollies skog. Bra, säger matte, för då blir det Mollies matte som får laga
lunchen! Undrar om HON också bjuder mig och Mollie på svampmacka?
Hoppas hon orkar, matten. Behöver ju träna, för på torsdag ska vi gå i skogen med Sigge! Sigge
och Skottvång - det betyder minsann både korv och köttbullar, det! Förresten tror jag att jag
kommer att få en matsäcksmacka också - det får ju alltid Sigge har jag förstått, och då måste ju jag
få det också. Litar på matte. Undrar vad hon tänker ha för pålägg?
Matte brukar aldrig ha matsäck med sig. Undrar om hon klarar av sånt? Hoppas, hoppas...

Jag ligger som vanligt nedanför mattes datorstol här på hennes och mitt kontor. Här ligger Filip
också. Matte tänker visst ta ett foto på oss, hon undrar hur vi skulle ta oss ut som "sepia". Vad
MENAR hon?? Sepia - jag!? Och Filip? Låter skumt. Jätteskumt!

Men va e´de här? Filip blev ju alldeles brun! Och jag, sen!! Ska det va så här, så går jag härifrån.
Till mitt sovtäcke! God natt! Jag är vit och Filip är svart. Fast matte säger att hon ska fortsätta
prova det här, men inte när hon måste använda blixt.
Ja se mattar...
Ujujuj - matte är utslagen!
Hon bara ligger! Snörvlar och hostar. Jag tröstar så gott jag kan. Hoppas det hjälper! Hon säger att
hon känner sig som datorskärmen som innan den slocknar säger "no signal - going to sleep". Så då
gör väl jag det också, släcker ner, och tar mig en lur. Hoppas vi ses igen om åtminstone ett par
dar!
Matte släpade sig ju i alla fall hit och skrev det här! Nu är det lördag eftermiddag.
17 september
Bjöd Mollie på svampmacka
Mollie och jag blev bjudna på festmat idag! Våra mattar vandrade runt med oss i våran skog, och
hittade trattkantareller och vanliga kantareller och taggsvamp. Jag ägnade mig mest åt att äta
blåbär och odon. Och så badade jag förstås.
När vi kom hem gjorde dom i ordning svampen, matte stekte och så hade hon i grädde och en liten
aning crème fraiche. Sen stekte hon brödskivor i smör och med lite av Sigges mattes svampkrydda
på!
Matte tyckte att vi, Mollie och jag, också skulle få smaka.
”Det äter dom väl inte!” sa Mollies matte.
Då skrattade min!
”Nja, sa Mollies matte, undrar om Mollie verkligen ska...?”
Min matte började genast prata om nånting annat då. Klokt av henne, tyckte jag! För jag ville ju
absolut bjuda Mollie, hon brukar alltid låta mig få gnaga på hennes ben, hon har tio stycken.

Sen, när mattarna äntligen satte sig för att äta först svampmackorna och sedan soppa, så passade
min matte på att sätta ner varsitt fat till Mollie och mej. Det var en halv macka på varje fat, vi är ju
inte så stora.
Gissa om vi smaskade i oss! :-)
Sedan blev min matte Mollies favorit – hon ville nästan inte följa med sin matte hem till sig...
Tur att Mollies matte är så snäll – fast först blev hon nog aningens sur på min matte, men det gick
över. Tror att matte visste både att hon skulle bli det och att det fort skulle gå över. :-)
Det var förresten här nedanför som jag badade – fast jag kom inte med på bild! Matte hade glömt
att hon hade gamla lilla kameran i fickan... Klart det kom med ett par stubbar i alla fall, det brukar
det ju göra när hon fotograferar.

12 september
Skog utan spegel :-)
Matte skriver idag om dålig spegelkvalitet och om att dom var bättre förr. Fattar inte vad hon menar!
Vad är det för fel på den här spegeln, till exempel? Finns hemma i vårt sovrum. Jag har förresten
aldrig mött nån spegel som inte är av jättefin kvalitet!

När JAG ser på matte i en spegel ser hon ut precis som vanligt, fast tvärtom. "Spegelvänd", säger
hon, "och helt fel på alla andra sätt också!"
Tror hon lider av nån sorts fobi eller vad det kan heta. Eller syndrom? Eller inbillningssjuka? Eller
önsketänkande?
Finns nog mycket som kan drabba en stackars matte! Tur att man är hund och blir vacker i precis
varenda spegel. Synd att hon inte nöjer sig med att JAG tycker hon är vackrast i världen.
(Men Kasper lille, det GÖR jag ju egentligen, viskar hon och kramar om mig.)
Och DÅ, precis då, säger jag att jag vill gå ut i skogen en sväng. Och DÅ, precis då, kan hon inte
neka mig nånting – så nu ska vi gå! :-)
*****************

Nu HAR vi gått. Och kommit hem igen. Just inga svampar att fotografera, vi gick i en annan skog
än igår. En riktig silverskog, sa matte. Med en skön silversäng... Eller kanske nån som blivit ett
silvernät?
Jaså? sa jag. Men en massa intressanta lukter fanns det i alla fall.
Och inga speglar, säjer matte.

11 september
Jättegottt!
Vi har lufsat i skogen idag - och jag upptäckte att odon var lika goda som blåbär. Och så badade
jag många gånger. Och så råkade jag skrämma en jättestor fågel som satt på marken och träffade
en massa mygg som matte faktiskt svor åt! Och så småningom sån svamp som dög åt matte. Tur
att Sigge sa att vi kunde äta dom där svamparna vi frågade om, dom där stora vita, för nu har jag
fått mitt livs första varma svampmacka.

Supergott!!!!

Jag slickade tallriken noga. Sen kom Maxi och slickade han också - hade jag missat nåt?? För
säkerhets skull slickade jag också en gång till, efter Maxi... Börjar förstå Sigge allt bättre.
"Matte,vi KAN väl göra om det här i morgon?"
Men det kan vi inte - för då väntar mattes tandläkare... Shit också... fast så får jag nog egentligen
inte säga... Men matte svor åt myggen, och hon lät mycket värre.
Kolla förresten hos henne vilken jättestor
och långbent "trädvarelse" vi såg!

10 september

SIGGE – SOS... törs matte och jag...

Törs matte äta det här, ber hon mig fråga svampexperten - jag undrar också eftersom hon i
så fall tänker bjuda mig!
ÄR det fjällig bläcksvamp fast den stora är är så stor och alldeles vit (börjar bli aningens
beige nu uppe på toppen, ser jag.

Ujujuj - matte börjar rensa svamp nu - hoppas hon inte hinner till den där stora vita innan du hinner
svara!!
10 september, nr 2
Med kompisar idag
Extra skoj hos Mollie idag, träffade flera hundar på promenaden. Jag hade jättekul med dom, men
Mollie fick ha kopplet på. Hennes matte Susanne vågade inte släppa henne eftersom hon kan bli
arg på andra hundar (det är väl inge farligt, det blir hon ju på mig också ibland) och då kan dom bli
rädda. Mollie är inte så jättebra på att lyda heller...
JAG tror i alla fall att det skulle gå jättebra att ha henne lös, men det är ju inte jag som bestämmer.
Inte över Mollies matte i alla fall :-) Fast jag bestämmer över mina ben! Både dom som sitter fast
på mig (utom klorna för dom bestämmer matte över) och dom som jag gnager på.
Mattes kamera hann inte riktigt med (att det beror på att den var felinställd låtsas jag inte veta)!
Men ni kan i alla fall se att vi hade jätteskoj - och att Mollie också gärna hade velat vara utan
koppel!

En annan liten hund ville inte vara med på bild! Men jag möter honom nog igen och då kanske han
vill.
Jag tycker Mollie är så jättesöt! TITTA BARA!! Hihihi - matte håller inte med mig, men det bryr jag

mig inte om! Jag är apselutt större expert än hon när det gäller hundtjejer!

9 september
Gammal skåpmat...
För snart två timmar sen blev det en ny dag och jag och matte är jättetrötta, men jag lyckas i alla
fall tubba henne att visa en gammal bild på en käkande Petrus och en avundsjuk Filip. Bilden är
flera år gammal, när jag kom in i huset flyttade ju kattmaten upp på en hylla.

Jag vet, jag vet - gammal skåpmat till nästan-blogg och till råga på allt ännu en bild på KATTER!

MEN VI ÄR SÅ HIMLANS TRÖTTA MATTE OCH JAG... Mina ögon har ramlat ihop redan, och
mattes svider...
Kan förresten tala om att i hyllan under kattmaten står Kunskapens bok, ett uppslagsverk som
matte absolut inte behöver längre. Vill hon veta nåt så googlar hon ju! Många band - DOM blir
förmodligen mitt nästa litterära fynd. (Om nu inte dom också av någon anledning kommer att smaka
ättika...)
När vi nu ändå är inne på gamla bilder kan ni få se hur jag såg ut när jag var 6 veckor, och fick
som jag tror mitt första bad. Den här bilden togs av min uppfödare Inger, som mejlade den till
matte. (Den finns också under "Bilder i väntans tid", men där har ni säkert inte tittat. :-)
HAR NI NÅNSIN SETT EN SORGSNARE OCH YNKLIGARE VALP...

Hoppas jag kan vara lite aktuellare en annan gång. Men nu -

GÄSP och GODNATT!!!

6 september
Mat i hylla
Konstigt, men katter får mat på hylla och hundar får mat på golvet. Orättvist förstås. Matte säger att
hon tror att annars skulle jag äta upp deras mat! Löjligt skäl. för hon har naturligtvis rätt, - men
VAD skulle nu det vara för FEL? Dom kunde ju få lite av min i stället.

Titta - matte har visst dubbelexponerat!!

Nä, skoja bara! Hoppas ni gick på det! - Dom ÄR två. Goa, men deras mat är jag jätteavundsjuk
på. Skulle absolut sno alltihop från dom om jag kunde. (Vet ju att matte skulle ge dom ny mat i så
fall - jag HAR provat ett par gånger). Kanske skulle ge mig på en av böckerna som står i hyllan
under - DÅ skulle hon kanske fatta att jag borde få samma mat som mina katter!

JAG försöker minsann ge matte sånt som jag vet att hon tycker om! Titta här - jag
erbjuder henne ett riktigt gott äpple!

Men hon, hon tackade nej! "SLIPP DÅ", sa jag! "Men kom igen, när DU vill att jag
ska hämta nåt! DÅ kanske JAG nobbar! "

Men hon har förstås en hel del goda sidor, också, min matte. Tänker jag nu när jag ligger här på
hennes fötter nedanför datorn. Bra, att vi har varandra! Tänker jag och suckar nöjt.
Hej då , nu ska jag kika in hos både gamla och nya vänner!
Vet inte om matte skriver nåt idag, annars får ni väl kika på
det hon skrev igår, om tuffa och krigiska roddmadammer!
En GOD bok
Nån kanske minns att jag tog mig en rejäl smakbit av en jättestorstor familjebibel för ett tag sen.
Jag minns hur gott den smakade - och nu ligger en annan stor bok nederst på samma hylla! Med
skinnrygg! Oemotståndlig! SMASKENS!! Tyvärr har jag bara hunnit smaka lite grann på den innan
matte upptäckte mig. Och nu smakar den plötsligt äckligt - riktigt äckligt. Men det är nog mattes och
inte bokens fel.

Matte har ärvt den här boken också, precis som bibeln, men hon har aldrig öppnat den. Så hon blev
inte särskilt arg på mig, Bra, för rätt vad det är ligger det kanske nån ny stor och god bok där. Jag
ÄR ju så litteraturintresserad.
Men NU har matte minsann börjat titta i boken! Den handlar om Stockholm - Mälardrottningens
underliga öden från Gustaf III till Gustav VI Adolf!
Typiskt - att jag till och med ska behöva visa henne vilka BÖCKER som är värda en närmare titt.
Vill hon veta vad verkligt GOD litteratur är ska hon alltså fråga mig! Viktigaste egenskaper:
a.
b.
c.
d.
e.

Den ligger på en låg hylla.
Den har skinn åtminstone i ryggen
Om ryggen är limmad smakar limmet lika gott som hos Vägen till Klockrike.
Den ligger oftast på en hylla bakom en fåtölj.
Matte har aldrig läst i den.

Det där sista är SÄRSKILT viktigt, tror jag!

3 september
Mollie och jag...
... har haft skoj idag. Så skoj att matte inte lyckades få oss tillsammans på någon bra bild. Men vad
gör det! Jag badade och hittade skojiga saker att undersöka och en massa blåbär att äta. Mollie tog
det mycket lugnare - undrar om hon kanske blivit lite rultigare sen sist? Det klär henne förstås
väldigt bra, men hon har bott hos en reservmatte några dagar och kanske blivit extra
godisbortskämd?
Men titta här, visst är det fart på henne - när hon vill, alltså. Att det var i rena förskräckelsen när
hon upptäckte att hon råkat få mer än EN tass i sjön, det behöver vi ju inte låtsas om!

Jag rusar också runt som en vilde emellanåt, men idag hittade jag en bit lerig strand att grejsa runt
på - toppen!

Min matte och Mollies matte hittade kantareller och fina blodriskor som dom gjorde smaskiga
mackor av. Men vi fick inte smaka, Mollie och jag! Fick bara varsin skorpa. DET tycker jag var
futtigt! Matte muttrar nåt om att jag väl som kompensation kan få TVÅ märgkex som nattamat. Bra!
Hade jag fått smaka goda mackan hade den ju varit slut för länge sen, men TVÅ märgkex i stället
för bara ett har jag ju kvar att njuta av! Tror nästan att det bor en riktig filosof i mig!

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

