
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 4
Kaspers nästan-blogg,  november – december 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.)

 

Nyårsafton 2008
Stackars Petrus
Jag förstår mig inte på det här med nytt år, jag gillar absolut inte dom där fyrverkerierna och raketerna. Dom
LÅTER. Matte har fällt ner dom få persienner vi har och dragit för gardiner, så jag slipper åtminstone SE
dom! Trodde jag hade vant mig vid smällarna, men det har jag inte. Jag är mest arg på dom, inte direkt rädd,
men MÅSTE ju uppmärksamma matte på vad som händer.

För ett tag sen gick matte och jag ut och letade efter Petrus. Han har inte varit inne sedan i går kväll! Och
han har inte kommit fast matte ropat på honom massor av gånger. Matte hade en ficklampa med sig, och vi
gick över ett par tomter mot skogen - och där låg han och tryckte under ett litet hus! Han blev jätteglad när vi
kom, och följde med oss hem. Tror att han varit så rädd och osäker inför allt det där som smällt och sprakat
av och till hela dagen, att han bara vågade stanna där han var, under huset.! Matte är jätteglad att vi hittade
honom och hann hem innan det brakade löst på ännu mer allvar. Jag är också väldigt glad.

Både han och jag rycker till vid varenda smäll! Fast nu har Petrus krupit under soffan i vardagsrummet. Filip
och Maxi verkar inte bry sig ett enda dugg! 
Är dom dumma, eller...? Inser dom inte att nåt läskigt är på gång!!??

Nu spelar matte klassiskt på stereon. Lugn musik. Kanske vi kan börja slappna av snart? Undrar när Petrus
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tänker krypa fram? Undrar vad det här nya året kommer att betyda? Gäster i morgon vet jag, men också att
jag måste passa huset några timmar dagen efter, för dom har en kattunge dit matte ska. Men sen, sen
kommer min "mostra" från Dalarna hit!

Det ÄR kanske inte så dumt med Nytt År i alla fall!

Och så önskar jag förstås alla som läser här ett riktigt fint 2009, hoppas vi allihop får många goda märgben,
smaskiga grisöron och knorrar och stora lass med köttbullar! Och så vill jag ha rödbetssallad, min nyaste
favoritmat. 

30 december
Inget särskilt
Blev lite trött på promenaden - äsch, bara som matte säger  - och eftersom dom fortfarande står kvar, så...

Sen tog jag mig en tur ut på isen - men fick inte ge mig så långt ut. Kom tillbaks, ropade matte!

Isen såg väldigt konstig ut, men det vill matte helst visa på SIN sida - okej, hon får väl göra det då!

Hör ni - det lär visst vara ett nytt år på gång. Betyder väl att det här håller på att ta slut? Få se om matte
klarar nån sorts summering så småningom, men nu ska vi gå bort och bli bjudna på nåt gott. tror jag - jag
får följa med och får nog smaka!

 

27 december
Till slut en bra jul
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Hej, hej så här i mellandagarna! Kan berätta att julafton inte blev nåt vidare. Något hände, för matte
bestämde sig för att stanna hemma med mej. Vi gick en långpromenad, satt ett tag nere vid sjön. Bra att
stolarna finns kvar för matte att sitta på ibland. Is på sjön, men matte verkade inte bry sig. För min del
hoppades jag förstås att nästa dag skulle bli lite roligare för oss. Det blev den.

Juldagen var det många människor hemma hos oss. Jag tror att jag skötte mig bra, för jag fick smaka både
korv och köttbullar, och så fick jag en grisknorr. En ovanligt stor.

Två barnbarn ritade av mig på många papper, men matte tog fel på dom och några andra papper, så nu kan
jag inte visa dom för er. Men ni kan i alla fall få se ett par av barnbarnen som det var jättemysigt att få gosa
med. Han som studerar den lilla jordgloben är gift med ett av mattes barn.

"Nu bara SKA jag ge dig en rejäl puss, Hanna!"

 

Fast ibland grimaserade hon så här hihihi - tyckte visst jag var lite FÖR go´...

Nu är matte alltså glad igen, och jag har fått väldigt mycket god mat. Fått prova det mesta. Att jag gillar
skinka, köttbullar och prinskorv och lax och sånt är ju självklart. Däremot var matte inte säker på att jag
skulle tycka om vegetarianernas mat – det finns såna, alltså vegetarianer,  i mattes släkt. Men det gjorde
jag! Åt med nöje ost- och linslimpa, tyckte att rödbetssalladen var jättegod (fast jag fick smaka alldeles för
lite av den), och kronärtskocksgratängen var ju bara toppen!!! Med mera. Matte konstaterade att hennes och
min smak var ganska lika. En utmaning säger hon, att göra vegetarisk mat som ALLA gillar.

Jag ska väl inte räkna upp allt som fanns på bordet och som jag fick smaka, men en toppendag blev det!
Den fortsatte förresten på annandagen...

Kan också berätta att den där fruktkakan som jag gav recept på häromdagen, den gillar jag skarpt! Får inte
smaka så stora bitar som jag skulle vilja. Tyvärr, för jag skulle vilja äta massor!

Måste också berätta – jag har fått en alldeles egen julblomma, "en liten blomsterstjärna till en liten stjärna till
hund", sa grannen som kom med min blomma! Gissa om den grannen är en av mina absoluta faviroter (en
del felstavningar blir så roliga att matte låter dom stå kvar, hälsar hon). Här är en bild på min egen blomma,
att bilden blev suddig beror på att matte inte ville använda blixt. Och inte orkade ta fram stativet - fast hon
borde inte ha varit så lat när det gällde MIN BLOMMA!!!



Och så vill jag önska alla en riktigt god fortsättning på helgerna! Hoppas matte och jag kommer igång
ordentligt med nästan-bloggandet igen!  Nosgoseligos på er allihop!

 

23 december
God mat och mycket stök - helbra dag!! Och så ett smarrigt husse- och matterecept. 
Hinner inte skriva så mycket nu, för matte har en massa att göra i kväll! Hon ska göra lite mera julfint säger
hon. Tycker att katterna kunde hjälpa henne i stället för att bara ligga där och tryna i gästsängen! Den ska ju
göra i ordning, den också!

Det har varit en BRA dag idag! Matte har lagat mat hela dan, så nu finns här skinka, köttbullar, Jansson,
vegetarisk pastej, rödbetssallad, pajskal och lite annat. Det fattas en del men det fixas i morgon. Måste vara
nylagat, säger matte. Dumt. säger jag! Jag har fått lov att påminna henne många gånger att det ligger nåt
där uppe på bänken som ABSOSLUT är mitt. Minns inte om det var några köttbullar eller en skinkskiva... 
Den där vegetariska pastejen var också jättegod, konstigt nog.



Att jag skriver just nu beror på att det ser ut i köket så att matte inte vill se det ens! Ojojoj, hon MÅSTE ju
städa efter allt stök, tills i morgon! Fast då ska vi bort och äta, men på  juldagen måste här vara jättefint,
tycker jag! För då får vi många gäster. Ska bli gott!

I övrigt kan rapporteras att matte städat bort nästan alla mina gamla märgben - lugn. säger hon, du ska få
nya! Och så har hon bakat! Hon som inte KAN baka egentligen! Det är inte bara hon själv som säger det,
minsann. Men det här blev JÄTTEGOTT. Tyckte till och med jag.

Så gott att ni får receptet:

250 g smör
12 torkade aprikoser i småbitar (går med fikon i stället)

2 dl socker
3 ägg

4 dl vetemjöl
3 dl russin

200 g mandel
Smält smöret (i en stor kastrull) och låt svalna lite. Rör ner socker, rör sedan kraftfullt ner ett ägg i taget.

Blanda mjöl, russin, aprikoser och hela mandlar (oskalade). Rör ner mjölblandningen i äggsmeten. Grädda ca
1 1/2 timme i 150 grader. Låt kallna under form, bör få mogna ett par dagar.

Fast jag fick smaka innan den mognat - jättegod!! En riktig julkaka. Eller nyårskaka.

Jo jag vet - receptet borde ju finnas på mattes sida - men idag hänvisar hon till mig! Hinner inte skriva själv,
säger hon.

Därför önskar både jag och matte er alla

  en riktigt God Jul  
här på min sida

22 december
Isig promenad, utan snö
Det var SOL idag - men ändå mörkaste dan på året, sa matte. Knepigt, fattar inte det där. Fast i kväll, då
regnar det igen. Ska det här föreställa vinter!! Bara undrar. Det är fel nånstans. Var är SNÖN??? Så här
såg det ut vid min sjö idag!



 

Tunn is på sjön, fast ett litet vinterdopp fick jag i alla fall. Men det känns kallt nu, jag stannar i vattnet så kort
stund att matte inte ens hinner få fram kameran!

 

Det här var ju lite kul förstås. Men egentligen ska det väl inte vara is i en båt?



 

Matte tycker jag ska visa den här bilden också, som om DEN skulle va nåt att visa! Jag är ju inte ens med!
Själv har hon också några bilder från idag, där jag inte HELLER är med! Nästan inte, i alla fall. Och inte nog
med det - lövbilden är inte ens tagen idag!!

Hon tyckte väl att hon skulle fylla upp lite plats i min nästan-blogg, hon matten. Och medan hon höll på med
den där onödiga bilden hann det bli ett nytt dygn! Alltså är det IDAG det ska städas, och I MORGON det ska
lagas mat och provsmakas! Bra att tiden gick så fort.
 

 21 december
Mat i massor
En bra dag idag. Här har det lagats mat! Massor med mat! Ett barnbarn till matte behöver ett förråd, så nu
har man hjälpts åt! Barnbarnets mamma var här också. Några portionsformar med kalops, och några med
köttgryta. Och så en massa lammfärsrullader! Jag fick smaka lite grann. Jättesmarrigt!

Snart ska det lagas mer mat, säger matte. Om två dar sätter vi igång! Det ska bli julmat, och hon tänker
visst hålla på en hel dag. Låter väldigt, väldigt gott!



Min egen mat snodde Maxi väldigt mycket av. Matte såg inte, och så länge det inte handlar om korv så
brukar jag gå åt sidan när Maxi eller Filip kommer med sina tjuvålanden och tjuvrusningar och stjälar så
mycket de hinner innan matte ryter till!

Jag har inga bilder att visa, för naturligtvis glömde matte använda kameran. Och jag har haft så mycket att
stå i att jag helt enkelt bara ligger här! Lyfter ett ögonlock ibland, men mer gymnastiska övningar än så
ägnar jag mig inte åt i kväll.

Man ska spara på sina krafter tycker jag, för då räcker dom längre! Det här är en totalt ny insikt hos mig,
men jag tror den försvunnit igen när jag vaknar.

Undrar hur matte ser på saken? 
 

16 december
Besiktigade besiktningspersonalen
Vi har besiktigat bilen idag, jag och matte. Premiär för lilla Clio. Smutsig var den (ni skulle se våra vägar!)
och inte hade matte gjort den allra minsta koll i förväg heller. Jag tror att jag grejade alltihop åt henne!

Jag trampade och var så ivrig att få komma ut ur bur och bil (och gnydde och skällde lite också) att tre såna
där besiktningskillar samlades runt mig! Vita tussen kallade dom mig, där dom satte sig på huk allihop och
lät mig slicka dom i öronen och på näsorna och så - inte ett dugg rädda om sina kläder var dom heller, jag
fick hoppa så mycket jag ville! Jag ville! Gissa om de blev rejält besiktigade av mej! Tre stycken var dom.

Kul det där att både katter och människor vill att jag ska göra ren öronen på dom.

Är alldeles säker på att det var tack vare mig som dom inte hittade ett enda fel på bilen. Inte ens ett litet
påpekande. Tror dom inte hade tid att leta så noga, för dom tittade säkert mest på mig! Och så ville dom
förstås inte visa sig otacksamma för örontvätten. Men titta, dom hissade upp min bil nästan till taket! Fast
här är den på väg ner.

Egentligen var det ett ganska läskig ställe. När jag hälsat färdigt, det tog sin rundliga tid, så ville jag bara
därifrån. 
EFTER besiktningen ville en av dom absolut gosa med mig igen, men då ville inte jag mera. Hade fått koll
på utgångsdörren. Ville ut. Han blev visst lite besviken, men matte och jag, vi åkte hem! Jag fick passa bilen
en stund bara medan hon handlade. Ett par jeans i en storlek som hon vägrar tala om för vem som helst!

PS. Såg ni förresten att Maxi stal mina köttbullar?

 

14 december
DUK om halsen! 
Var i Trosa på Luciadagen. Jag, matte och ett barnbarn. Helt feltajmat - ingen julmarknad och inget julbord
och ingen Lucia. Men en massa skojiga pölar på en jättestor gräsmatta nere vid hamnen där matte släppte
mig lös! Lerigt var det också!  Härligt! När matte och barnbarn totalt tröttnat på Trosa handlade matte en
värmeljushållare i blått glas som hon gav bort och sen gick vi till bilen! Mötte och hälsade på några trevliga
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hundar. Struntade däremot totalt i ett par mopsiga dvärgpudlar. Matte väntade i evigheter på att få köpa ett
par bagels, men ledsnade på världens mest långsamma expediering... På väg till bilen såg vi hur man
började rigga upp mikrofoner, strålkastare m.m. 
Men vi orkade inte vänta på lucian! Åkte hem!

Matte letade efter min fina röda schal - men den är fortfarande borta! Så då tog hon en DUK som hon vek
ihop och placerade PÅ MEJ!

Gissa vad jag gillade det påhittet!!!! Just det - jag gillade det INTE! Nej, INTE ALLS!!! Beslöt mig för att
nonchalera fåniga matte. 

  



  

Men jag fick i alla fall ett extra märgkex! Men en DUK...

 

11 december
Orättvist
Titta bara! Filip och Maxi äter. Snart har dom ätit färdigt. Maxi kommer att ligga kvar där på hyllan och
bevaka maten. Matte kommer att köra bort honom, och då blir det Petrus tur. För han kan inte samäta med
någon av dom svarta.



Men – när tror ni det blir MIN tur?? Inte alls! Jag får inte smaka ett dugg av den där goda kattmaten. Bara
ligga här och sukta.

Jag fick smaka lite grann av mattes ärtsoppa i kväll. Maxi kom som skjuten ur en kanon och nästan välte
mej vid matskålen och det var knappt att matte hann få tag på honom innan han vält ematskålen också i
ivern att komma åt MIN lilla ynka ärtsoppeslatt!

Jag ville absolut ha mer ärtsoppa, men det fick jag inte – vi ska ju sova bredvid varandra, sa hon... Fattar
inte vad hon menar! Jag har ju inget emot att HON äter ärtsoppa?

Strunt samma – jag vet ju att jag också kommer att få mat så småningom. Men både katternas och mattes
mat ÄR godare än min!

Livet ÄR inte rättvist!

7 december
Jag minns inte riktigt...
Tror jag inte ens vaknat idag (lördag). Kan inte minnas att jag gjort annat än sovit. Brottats med Maxi har jag
antagligen gjort, för jag minns att matte för första gången på länge inte hindrade mig! Och det var Maxi som
anföll mig, inte tvärtom. Hm - nu minns jag - det var jättehärligt med ett ordentligt nappatag! Han brottas som
en hel hund, den där katten! (Ni har kanske sett på mattes Dagsländor att han varit väldigt sjuk men blivit
bra igen.)

Nu minns jag en sak till - det var så spännande på min tomt att jag knappt ville gå därifrån! Jo, åt ett annat
håll än matte ville (hm - tydligen HAR jag varit lite vaken och t.o.m. gått på nån promenad!?)

Matte tror att en sån här kamrat varit och hälsat på. Andra har sett dom här, och matte har hört dom!



Skulle klippt klorna minns jag också. Men så ringde telefonen och matte glömde bort! Bra med telefoner,
tycker jag. Bra med datorer också, för där kan hon också glömma bort nåt tråkigt som hon tänkt göra med
mig.

Nu börjar hon säga nåt om julbad - hoppas telefonerna ringer hela tiden och att datorn också är på! Ända till
jul, för sen ska väl faran vara över?

 
3 december
Mollie var här!
Idag (tisdag) har det regnat och regnat, men vad gjorde det när Mollie var här! Ingen av oss var ett dugg
rädda för regnet – och min strategi fungerade i dag också! Jag sprang och lekte Flygande Molnet ganska
ofta, och dessemellan sniffade jag på allt intressant på marken! Ignorerade Mollie! Och då rantade hon efter
mig, tills hon flåsade som en blåsbälg, samtidigt som hon uppfordrande gläfste på mig att stanna. Inga bilder
på det där, eftersom det regnade så pass att matte inte tagit kameran med sig.

Inomhus kom ilskebyttan fram igen – tills vi väl hade fått och käkat upp varsin skorpa! Fasligt vad hon är dan
i mat, den där tjejen... Nästan värre än jag! Köttbullar vaktar jag stenhårt - men skorpor!!??

Fast sen busade vi som bara den!! Titta bara!

Och här, här har vi ett annat besök, det är INTE Mollies matte på bilden här nedanför. Det är en person som
var  mattes barns lärare, för väldigt länge sen! Numera bor hon i en annan del av landet, men är här i
trakten på besök. Och så hälsade hon på hos oss! Det var ungefär 15 år sedan hon och matte senast sågs.
Mollies matte hade en son som också gick i samma klass. Dom pratade och pratade och pratade. Ibland



pratade hon lite med oss också. Matte har skrivit mer på sin sida.

Mollie och jag busade och busade och busade... Det var förresten en god gulaschsoppa som matte bjöd
dom på!

PS. Matte har bakat!! Hon bakade det där långpannebrödet som Mollys och Moas matte gett
recept på, fast matte använde bara dinkelmjöl. Jättegott blev det, det sa alla! 
 

1 december
Bara ljus och krafs...
Matte har bara gjort tråksaker, som hon har skrivit om på sin sida. Ljus och sånt krafs. Ris. Och så ska hon
visst baka. Alltid nåt! Det var minsann inte i går, inte, som hon gjorde det!! 

Har inget att berätta. Matte tycker att jag kan visa den här bilden åtminstone, av en "räv" som vi såg i min
skog idag. Så okej då...

Konstiga saker som hon ser i skogen, hon matten. Undrar om hon inte skulle ha roligare på promenaden om
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hon satte näsan i backen som jag gör! DÄR finns ju massor att upptäcka ju! Tycker att hon åtminstone
kunde FÖRSÖKA öva upp sitt luktsinne! Då skulle hon fatta t.ex. varför jag vägrade att äta min trista mat
idag, när det luktade köttbullar i hela huset! 
 

30 november
Måste jag till fjollaffären?
I går handlade vi en massa mat, matte och jag. I dag har jag också börjat äta på den. Grytan i går var inget
för mig, sa matte. Jag tvivlar, mattes mat BRUKAR definitivt bara nåt för mig! Katterna har fått en massa
JÄTTEGOD mat som en allergisk granne inte kunde ge sin katt eftersom hon själv blev så dålig av den!
Konstigt, HON skulle ju inte äta den? Var visst nåt med lukten. Så då gav hon den till oss.

Så här tjock mage fick Filip av all den goda maten. Det räckte till dom andra också - men inte till mej!!!

Men när vi var och handlade i går så tänkte matte titta på en hundgodis- och reflexaffär som hon sett i
hundra år eller nåt. Fast hon har inte gått in där på väldigt, väldigt länge. Gissa vad som hänt - där var ett
nyöppnat gym nu! Nä, grisöronen och knorrarna hade inte flyttat nånstans, fick matte veta. Dom hade bara
upphört!

Ska det vara så här så får jag antingen åka till Stockholm och handla saker till mig - eller gå in i den där
fjollaffären! (Synd Sigge att det ska vara så långt till dig, du som har både spetstikar av min ras och en
grisöronaffär till granne!!! - Snacka om att ha det förspänt...)

Förresten så tänkte jag försöka tatuera mig idag - hittade lite sotiga saker... Jag hann bara börja innan matte
drog iväg med mig! Skulle ha varit snyggt med många svarta streck i fejan tycker jag!



Men nu ska jag fortsätta titta på den där röda stjärnan som matte har satt upp idag!

 

29 november
Blött, grått och trist
All min fina snö är borta! Hur kan det va´ så här?? Fast det förstås - i tisdags kom inte Mollie hit för hennes
matte vågade inte ge sig ut på oplogade vägar. Det gjorde inte min heller. Men nästa vecka ska väl
fegisarna fatta att det är NÖDVÄNDIGT att vi träffas! Matte har förresten varit ute med bilen idag. Vi har
handlat en ny ljusslinga till rosenbusken vid gårdsplanen.

Och så skulle vi köpa en reflexväst till mig. Men affären fanns inte kvar! Den RIKTIGA affären alltså! Och
den där fåniga med pinkskydd som jag skrev om för ett tag sen vill inte matte gå till. Och ABSOLUT inte jag
heller.

Det var en väldigt trevlig affär, den där som inte finns längre. Det fanns väldigt mycket goda saker där. Och
leksaker. Och min fina bur i bilen. Och mitt snobbkoppel i hjortskinn!

Nu är vi alldeles vilsna, matte och jag. Tycks bara finnas fåniga butiken kvar i Södertälje. Nån annan finns
kanske i Trosa? Gnesta? Nyköping? Eller nåt...

Förresten i fåniga butiken kanske matte kan säga att jag är en tik, hihihi - för med min långa päls så syns
det ju inte vad jag är, utan noggrann examination. Fast jag vill ändå inte gå dit, till den där löjliga
glitterbutiken... Undrar var nånstans det finns en reflexväst till mej?

Natti! 
 

24 november
Hurra, hurra - dubbelt hurra!! 
Måste bli snöbilder idag också! Matte och jag har skottat gårdsplanen, men innan dess rejsade jag runt där.
Blev ingen lång promenad i dag, men det gjorde inte så mycket. Jag har haft massor att göra här på tomten.
Men om en stund ska vi ta den där nattpromenaden som vi brukar, kanske den blir lite längre än vanligt i
kväll. Det har slutat blåsa och både matte och jag behöver röra på oss lite mer idag, säger hon.

Tycker jag också!

Här kan ni se att i snö är inte ens en riktigt vit hund vit! Tycker ni ska titta på mattes sida också, för där har
hon bilden på en svart katt i snön, en katt som verkligen är svart. Min Maxi, som varit så sjuk.
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Klicka gärna på bilderna, för då syns jag mycket bättre!

I morgon skulle jag egentligen träffa Mollie, men hennes matte vet inte riktigt om hon vågar köra hit i snön.
Beror på om dom tänker ploga  vägen efter senaste snön. Dvs skogsvägen på ca 5 km.  Vi får se, ska ta en
prommis i kväll och kolla hur det ser ut.  Kanske vi skjuter upp våran träff - hoppas INTE det!

 
21 november
Knepigt med sjön
Dagens rejäla promenad gick först till det som alla kallar badudden. Fattar visserligen inte varför, hela sjön
är ju till för bad, men okej. (Bilderna är små för att sidan ska gå fortare att öppna, men jag tycker förstås att
ni ska klicka på dom!)

Ser ni att en liten solstråle hittade
precis rätt till mej! Mycket att

undersöka under bordet...

... men så var det då själva sjön,
det allra viktigaste. Vad den ser

konstig ut!!

Va - den är inte ens blöt? Jag
badade ju igår. SÅ HÄR fort

kommer väl inte is?

Jag får inte undersöka saken närmare
säger matte. Inte än. Men TITTA får

jag!

Nu är goda råd dyra. VAD ska
jag ta mig till? Tål att tänka på.

Vill inte ha det så här...

Jag VET!
Naturligtvis tar jag mig en ordentlig

snörull! Jätteskönt det också.

21 november
Varit nudist idag
Mycket bilpassning blev det. Matte hos tandläkaren, matte som letade efter en till vevficklampa som nån ville
ha (men dom fanns inte) - men sen, sen på hemvägen stannade vi vid en sjö och en jättelång strand  där
hundar inte får vara. Men dels kan det säkert inte gälla just mej, dels är det ju vinter nu!

Jag badade - men eftersom matte inte hann få fram kameran får ni tro mig på mitt ord! Här kommer jag i alla
fall upp ur sjön! Har ni sett så ynka lite snö det var där!
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En liten bit längre bort brukar alla bada nakna. Jag har sett det. Det roliga är att där, där finns det bord och
stolar, soffor, toalett till och med för rullstolsbundna, och gungor! Och förstås hytter att lägga in kläderna i!

På den andra, långa stora stranden, där finns bara en enda toalett! Och en enda liten soffa. Och där brukar
det vara massor av folk på sommaren, väldigt mycket barn. Det är kolossalt långgrunt.

Dom tycks gilla nakna människor bäst på det där stället.

Tycker att matte borde få följa med mig som assistent av nåt slag, för JAG har ju inga kläder på mig, alltså
borde jag alltid få bada där. På sommaren finns en skylt, där det står att man inte FÅR vistas där med kläder
eller baddräkt på!

 
19 november
När jag var hos Mollie i går



Jag glömde ju bort att skriva om Mollie i går. Hon var inte ett dugg ilskig, vi hade jättekul. Hon rantade efter
mig ganska mycket, och då passade jag på ibland och pussade på henne! Det regnade, och var jätteblött.
Matte tyckte inte det var trevligt alls, men Mollies matte tyckte det var bara skönt! Det tyckte jag också, hade
så väldigt mycket att undersöka i den där skogen.

Sen fick vi skorpa, Mollie och jag. Och ben och sånt. Vi hade också en liten pratstund på mattan, jag tycker
det ser ut som om hon funderar på om hon ska pussa mig... tror nästan att hon GJORDE DET också.
Bilderna blir lite större när ni klickar på dom.

PS. Idag måste ni titta in till matte också, för det har SNÖAT hos oss! Och det finns en bild på mig i
snön! 
 

19 november
De´  är ju MIN matta, ju!!!
Titta här - Petrus har OCKUPERAT min matta! Min fina röda som jag ju gillar så JÄTTEBRA! (Den har ju
funnits här hur många dagar som helst, nu, och eftersom den finns i köket är den absolut min!
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Äsch - Petrus är ju min kompis! Så han FÅR låna den. Problemet är bara att han vill ligga där så LÄNGE!

 

17 november
Ny matta - inte bra!!! 
Matte köpte en röd matte som hon tänkte ha i hallen - men kom SEN att tänka på dels att hon först måste
måla om väggarna för att den ska passa, dels att nåt mer opraktiskt än en trasmatta där knappast kan
tänkas. I varje fall i såna här slasktider. Alltså la hon den i KÖKET!!! Som om det skulle vara bättre! Ja,
frånsett då det där med färgen (för köket är redan vitt).



- Vad har hänt med köket? - Vaddå - ska det vara så här, säger du?

- Åhnej! Det ska inte vara nån matta i mitt
kök, inte. Har aldrig varit det! Jag litar inte

på den ett enda dugg!

- Jag hann iaf käka upp godiset innan du
hann fota! Sträckte halsen jättemycket så

jag slapp trampa på eländet.
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- Okej, du lurade mej. Strödde ut kattmat över hela mattan. Den var inte farlig, men jag
gillar inte att bli lurad. Ta bort den. Jag vill inte ha den här. Det är väl vårt gemensamma

kök, eller...!!!???

( Matte kommenterar: Var mattan slutligen hamnar, det får vi väl se.
Förmodligen blir den sovrumsmatta. Där skulle den passa utmärkt.
Fast hallen skulle ändå behöva målas vit. Ett nytt draperi skulle
också kännas bra. Oh, november!!! Det är ju då jag brukar måla
och dona... Kasper din stackare - kanske väntar ett lätt kaos... )

Förresten - bilderna är klickbara. Har gjort dem små för att sidan ska gå fortare att öppna.

16 november
Liten egotripp
Myrra vill veta sju saker om mig. Hm, tycker jag redan har berättat det mesta, men om jag funderar riktigt så
kanske jag kommer på nåt...

Jag gillar golv bättre än både sängar och fåtöljer!  Det tror ingen som ser mig, men så är det.

Jag är absolut världsbäst på att göra ren kattöron! Vidareutvecklar ständigt den förmågan. Renare
öron än mina katters finns inte!

Jag älskar vatten och badar hela året utom när det är larvig is på mina sjöar. Men jag håller mig alltid
ganska nära land.

Jag tycker att både mattes och katternas mat är godare än min.

Jag har aldrig gått på nån lydnadskurs, men är ganska lydig ändå. När jag inte är döv förstås, och när
jag fattar vad det är hon vill, hon matten...

Jag kan inga konster. Matte säger att jag ofta är lite konstig hela jag, och det räcker -  hon ser väldigt
snäll ut när hon säger det. Men  nu funderar hon visst på nån trixbok, tror att jag skulle gilla det.
Undrar just - beror förstås på om jag får många köttbullar när jag ska trixa...

Jag stormskäller på varenda hund jag ser på TV. Och så gillar jag inte när matte talar i telefonen, vill i
varje fall vara med och lägga mig i. Och så har jag världens vackraste ögon säjer matte, och så gillar
jag böcker i skinnband (dom är väldigt goda) och så tycker jag... STOPP säger matte!

Okej, egentligen var det ju bara sju saker. Reglerna säger att jag ska välja ut sju kompisar som också ska
anta den här utmaningen och berätta sju saker om sig själva, och som sen i sin tur ska välja ut sju kompisar
osv osv. Jag SKULLE ju kunna utmana matte förstås, men hon ber mig låta bli!

Jag vet - jag gör som vanligt - jag utmanar precis vem som helst, för ALLA har säkert nåt dom gärna vill
berätta om sig själva. Förresten har nog alla mina bloggkompisar också redan fått den här utmaningen
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någon gång nånstans ifrån :-) Jag med, tror jag. Och matte också...

Jahaja, nu har jag gjort det jag skulle - dags för belöning! 
MATTE, ge hit den där korvbiten nu!!!

 

 

14 november
Eländiga kameran!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Var det



så här du
tyckte jag

skulle posera?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Näej
matte,
jag vill

inte mer!! Du vet ju att jag inte gillar kameran!! TA BORT DEN!!!

 

12 november
Inget fyndigt sinne
Sigge har "fyndskola" på sin blogg. Med mig är det nog som matte säger, att jag inte har sinne för fynd. Inte
för svamp heller. Men för lukter! Och så för Mollie förstås...

Titta här ska ni se - säkert väldigt kuliga ringar som någon glömt vid den enda badplatsen - men inte brydde
jag mig om dom, inte! Sigge hade nog inte kunnat låta bli den där frälsarkransen heller!

Berit
Infogad text




Matte gjorde förstås ett "stubbfynd", men det får hon redovisa på sin egen sida. Hon fyndar ju med
kameran, hon. (Fast igår fyndade hon en ficklampa, förstås.) Jag försökte fynda med Mollie! Försökte få
henne att fatta vilket fynd hela stora sjön var! Men icke. Och själva badbilden på mig ska ni slippa idag.



Ni fattar väl hur många dopp jag fick mig när vi promenerade utefter sjön! Sjuhundrafyrtiotre tror jag...

Men sen, sen tog det roliga slut! Inte riktigt förstås, för min och Mollies matte åt trattkantarellsoppa (jag fick
inte smaka då, men det har jag fått i kväll - jättegott var det!). Vi busade jättemycket, Mollie och jag. Hon
varken morrade eller daskade eller var ett dugg ilsk och vaktig. Vi hade bara helkul. Matte sa inte ett knyst
ens när Mollie rejsade upp i soffan så kuddarna flög. Men det var SEN som det inte blev så roligt. Mollie
åkte hem och jag fick passa huset!

Matte skulle bort och träffa tanter, sa hon! Prata och äta sallad och dricka kaffe! Och jag som lätt blir hispig
och skällig fick inte följa med!

Gjorde inte så mycket - jag var jättetrött efter allt bus med Mollie.

 

10 november
Tatuerad mysbästis
Har varit på födelsedagskalas idag. Blev väldigt mycket bus, för jag vet ju att alla tycker att det är JAG som
är den viktigaste personen - nåja kanske inte direkt "personen", men i alla fall den viktigaste av alla. Matte
försökte lugna ner mig lite, och ibland lyckades hon. Men jag fick absolut en alldeles väldigt bästa vän idag!
Han är ett par med ett av mattes barnbarn.

När bordet dukades av och tallrikarna skulle stoppas in i diskmaskinen, DÅ visade han vad han gick för!
Gott, gott, gott var det!!! Och ingen annan tänkte på att ge mig vatten heller. Men det gjorde Adam, och
gissa om jag var törstig!! Matte fick riktigt dåligt samvete.

Titta här, på oss! Matte har flera bilder, men den här kanske räcker för att ni ska förstå.



Han ville väldigt gärna ha mig i knä, så han lyfte upp mig. Nu gillar jag ju egentligen inte att sitta i knä, men
NU gjorde jag det, han var ju så mysig. Och jag är minsann inte den som räds varken tatueringar eller
piercning, inte så länge dom sitter på andra! Och absolut inte om dom sitter på Adam!!

Efter allt ståhej var jag jättetrött när jag kom hem. Tar på krafterna att hela tiden försöka vara medelpunkt...

9 november
Draperad jappe?
Undrar hur den här bilden egentligen kom till? Fattar ingenting. Löjligt av matte att försöka få mig att leka
med älsklingsknuten när hon samtidigt siktar på mig med kameran! Trodde hon skulle lyckas få en
dragkampsbild, men tji fick hon! Jag vägrade definitivt att leka med henne. Tyckte hon kunde roa sig själv i
stället för att dra in mej i det hela när jag just hade bestämt mig för en liten middagslur. 
Rätt åt henne att skärpan hamnade fel! Och en andra chans fick hon inte!



Har förresten haft en riktig tråkdag (lördagen). Hoppas på bättre tur i morgon, för då ska jag visst få följa
med på kalas.

Natti på er, mina vänner! Nosgos till er allihop!

5 november
Dimbad
Idag har jag varit i skogen med Mollie och hennes matte Susanne. Vi gick till en av mina sjöar, den där sjön
som ligger där trattkantarellerna bor. Vi hittade ganska många, matte tänker bjuda på trattis-soppa nästa
vecka när dom kommer hit igen. Blir den god ska ni få receptet. säger hon.

Jag badade. Både i diken och i sjön. I min andra sjö. Mollie stod som vanligt som ett fån, och bara tittade.
Det var väldigt dimmigt. Här har vi gjort intrång på privat mark! Ska inte bli nån vana. säger matte.



 

Ni ser väl att jag skymtar längst ner i bilden. Klart att jag hoppade i. Bäst att passa på, det är inte SÄKERT
att det går att bada ända fram till jul, säger matte!

Och sen gick vi hem och åt en god paj som matte gjort. Först gräddade hon ett pajskal. Sedan la hon  stekta
bacontärningar i botten på skalet och överst ett täcke av en blandning av crème fraiche, mixade
trattkantareller, lite mjöl och ädelost (plus salt och svartpeppar). Jättegott!!! Jag fick smaka ALLDELES för
lite!



Hej då Mollie - vi ses nästa tisdag! Matte vill att vi ska ses hemma hos mig då också. Bra, tycker jag! Då
kanske jag får smaka lite god kantarellsoppa!

 

3 november
Årets sista bad?
Vet inte vad jag ska säga om Maxi - vill så gärna tro att han är bättre. Nu ger matte honom bara måndag
och högst tisdag också att börja använda båda frambenen - annars blir det vetten! Men han äter, spinner,
gosar, hoppar upp i säng, soffa och fåtöljer. Och i mattes knä. Så jag hoppas.

I dag gjorde matte och jag en promenad till sjön - ingen is, trots 6 minusgrader på natten. Solen hade väl
värmt, vi gick inte dit förrän på eftermiddagen.

Jag blev jättelycklig, badade massor av gånger! Sprang upp och ner och simmade lite också. Eftersom det
kanske är årets sista badbilder måste ni ju få se åtminstone en av dem!

 

Ska jag månne hoppa i en gång till?

 

Oh ja, massa gånger till - bäst att passa på innan sjön försvinner!



 

1 november
Dum affär och halt Maxi
En typiskt fånig dag - åkt bil, tagit en promenad förbi en fånig affär som matte inte ville gå in i. Här är
affären



     

  Och här är skylten som satt på dörren!

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Skulle jag sätta på mig ett lånat
pinkskydd - ALDRIG! Eller ett
pinkskydd överhuvudtaget! Åhnej,

nån stolthet har man väl... Skulle vilja se den hund som går in i den affären. Nä, det skulle jag nog förresten
inte vilja. Vi gick snabbt därifrån.

I bilen satt vi oss att vänta på barnbarnet, visste att vi skulle få sitta där ganska länge. Ute hade det börjat
regna igen. Jag fick en grisknorr, matte började läsa sin nya bok. (Välkommen till himlen, av Fannie Flagg.)
Hon glömde både mig och barnbarnet, märkte inte ens att alla rutor immat igen så att det kändes som att
sitta i mjölk.

Sen åkte vi hem och jag fick springa av mig på tomten och ängen.

Sen hände något tråkigt.
Sent i kväll kom Maxi in och haltade. Han stöder inte på ett framben. Han har legat länge i mattes knä. Där
spinner han. Och nu har han lagt sig i sin korg. Vi hoppas att han fort blir bättre, annars måste vi åka till
veterinären med honom. Stackars Maxi! Och nu har han just hoppat in till matte och mig vid datorn. Sitter
här och vill gosa med oss båda två. Kanske han vill ha tröst. 
Tycker så synd om honom! Som just nu bara har tre ben. Matte tog den här bilden precis nu.



 

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