
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 6
Kaspers nästan-blogg,  mars – april 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.)
 

30 april
Nostalgi - en gång var jag en liten valp
Har ju inte hänt så mycket i dag, inte än, men matte har råkat se några valpbilder på nätet. Det
hörde jag på en gång, för hon lät så fjolligt.

Titta på bilder på MEJ också sa jag, för jag var/är minsann också gullig! Då gjorde hon det. Här är
några bilder som hon tittade på.

Tröttsamt att ha så många saker att hålla reda på.

http://www.berlof.se/
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Behövde minsann vila mycket, när jag var så här liten.

 

Men jag KUNDE minsann farta redan då..



 

Vill ni förresten också se den allra första bilden på mig och Mollie, här var vi STORA valpar, fyra-
fem månader gamla. Matte hade inte hunnit skaffa sin braiga digitalkamera då, för jag hade ju

inte börjat blogga...

 

... och här är jag ett halvt år gammal, matte har flyttat in växterna till "grönarummet" och jag börjar
få en jappesvans värd namnet!



 

Det här är mattes favoritbild, fast jag tycker att jag ser lite väl barnslig ut. Är bara fyra veckor! Har
visat den förr, jag vet, men eftersom hon tjatar så gör jag det väl igen då. 

Hihihi - kolla svansen...

Nä, nu är det dags att återvända till dagen idag. Jag är ju fyra år nu och ganska stilig, tycker jag.
Stolt över mina rejäla klor också - men om en stund är dom ett minne blottt. Inte själva klorna
förstås, men LÄNGDEN!  Isch.. inte roligt! Men solen skiner och det finns rådjursbajs på tomten,
så livet är ju faktiskt ändå rätt schysst! 
 



29 april
Bra dag och en fotande matte
Blev ingen vandring till havet med Mollie, hennes matte hade ont i ett ben och orkade inte gå så
långt. Men jag bryr mig inte så mycket om hav, jag hittade ju det här sköna stället! Mollie
beundrade mig förstås, ska sanningen fram pep hon och var jätteängslig för att jag kanske inte
skulle komma tillbaks.

 

Hon blev så lycklig när jag efter lång promenad i det där VÄLDIGT stora (pfui säger matte)
vattensystemet klev upp på land igen.

 

Matte såg ett hiskligt monster...



 

Jag ägnade mig åt lite mopsrumputforskning (speciell upplysning till Malte och Snokas).

 

Vi fick skorpor när vi kommit hem till Mollie, men själva åt dom minsann jättegod soppa med
jordärtskockor och räkor och jättegod kaka (sa dom) och kaffe - och som grädde på moset
GLASS ute i trädgården! Matte klev över staketet för att ta bilder. Det gillade inte vi!!



Jag hotade matte med att bita sönder kompostgallret om hon inte genast kom tillbaks, och Mollie
(som gillar min matte och gärna vill hålla på och pussa på henne) var också väldigt misslynt över
att hon rymde så där. - Så matte kom tillbaks, påstod att hon måste tänka på grannarna (vi
SKÄLLDE nämligen!!)

Matte fotade det man ser från Mollies trädgård och köksfönster. Hon kan kanske skriva lite mer
om det senare. Men då på sin sida, förstås. JAG bryr mig ju inte så mycket. Men ibland går det
kor alldeles utanför Mollie. Dom bor i den där lagården som man ser. Ni måste klicka på bilderna,
annars ser ni ju ingenting!

De rosa byggnaderna är Vidarkliniken, ett sjukhus. De blå en waldorfskolas högstadiebyggnader.
Ladugård och bostadshus är ett biodynamiskt lantbruk och naturbruksgymnasium

Sen - äntligen - fick vi på våra sommardäck. Det var kö. Där träffade jag den här lilla kompisen,
det  är hans husse som äger däckverkstan.
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Blev ju många bilder det här - men det finns fler. Matte såg några konstiga svanar, till exempel.
Men dom bilderna får hon visa själv! Jag behöver vila mig nu, efter en ansträngande dag!

27 april
Gottigaste vinsten från Sigge!
Jag missade postis, men det var lika bra, eftersom hon inte gillar hundar hade hon kanske inte
gett mig mitt paket! Fast det var inte BARA mitt, matte fick nåt. hon också (men det får hon skriva
om själv, kan bara säga att det var MER än två murklor som hon fick!)

Ni vet ju att vi vann en tävling hos Sigge, matte och jag. Och jag fick ett grisöra i pris! Måste säga
att det här är det mest intressanta brev som någon i det här huset nånsin har fått!!! 
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Jag gillar ju egentligen inte att äta i sängen, så jag drog iväg med det till favoritplatsen under
soffbordet. Detta är lycka - att ha ett stort grisöra som bara väntar på att jag ska hugga in på det

- ska bara passa på att riktigt ta in hela härligheten först... Man har väl bordsskick...

Matte undrade om jag bad bordsbön, men det gjorde jag inte, jo, kanske en liten tacksägelsebön
till Sigge och hans matte.

 

Men sen, sen högg jag minsann in på örat med både liv och lust!



 

- Aktarej Filip - kommer du närmare svarar jag inte för följderna!!! Moorrr...  Jag morrar inte ofta,
men NÄR jag gör det, då är det allvar!

(Till Sigges matte Helena - Filips halsband sitter väldigt löst och är dessutom jätteelastiskt.
Tappas nu och då.)

 



TACK, SIGGE MED MATTE!  SMAKADE UTSÖKT! 

Du Sigge, jag ska nog låta dej få komma i närheten av mina köttbullar, då i Skottvång! Kanske du
kan få smaka nån också - men lova säkert kan jag inte! (Men det kan matte, hälsar hon!)

Det är händelsevis inte så att du väntar nån ny liten människa igen? I så fall tänker jag gissa på
en tjej, men väntar lite med vikt och datum. Och så har matte nåt oviktigt att säga också:

Hon har aldrig ätit murklor förr, så hon är riktigt spänd på hur det ska smaka. Murkelstuvning - är
det ett bra sätt att laga till dom? I en omelett? Eller murkelsås till fläskfilé? Eller till köttfärs i ugn?
- Kanske inte en så oviktig fråga ändå, jag menar, jag får ju säkert smaka!!

 

26 april
Folkvandring
Här har det varit rena folkvandringen, så jag har haft massor att bestyra. Matte var ju på möte
igår och i natt skrev hon protokoll och idag har det justerats och satts upp på anslagstavlan vid
brevlådorna.

Ett par justerare kom - en var allergisk mot katter så  jag fick umgås med dom ute på altanen.
Var mysigt i solen. Den del av valberedningen som inte var med på mötet har också varit här, och
hon är allergisk mot både hundar och katter, så henne fick MATTE umgås med ute på
gräsmattan.

Och så har gamla ordföranden varit här, och nya ordföranden också, men inte på samma gång.
Några andra hade läst protokollet och ville veta lite närmare om tumultet. Och nån kom förbi med
en biodlare som vill sätta upp bikupor en bit från våran tomt.

Allihop utom dom där allergiska roade jag mig med riktigt ordentligt. Dom förstod sig verkligen på
hundar, i varje fall på mig. Bilder - nä, matte glömde bort att det finns nåt som heter kamera...

Och i morgon kommer grisörat från Sigge! och DÅ ska jag minsann se till att här fotas!!!

 

26 april
Jag vann ju - kanske blir en sallad :-)
Tänk att jag och matte vann Sigges omröstning om när hans matte skulle få en liten ny
barnbarnsvalp och han själv en ny liten kompis att lära upp till att bli en mästare på pinnkastning,
och en generös dela-med-sig-mat-kompis. Fattade väl vi att det skulle bli en liten kille!

Och på måndag ska jag kolla postis tydligen, för då får jag visst ett brev eller nåt. Ha - jag har
redan fattat att det blir ett grisöra! Men det ska jag kanske inte låtsas om, för då kanske både
matte och Sigge blir besvikna. Äh, dom har ju redan berättat i min gästbok!



Jag vill nog helst ha grisörat som det är, men om matte ville ha besvär så kunde hon ju göra en
sån här sallad till mig, En sallad på grisöron som sakta fått sjuda ett par timmar i isterflott. Sedan
strimlats och rostats... Låter gott, men vad dom krånglar till det, människorna! Är ni intresserade
så kan ni läsa mer här, det är också därifrån matte snodde bilden.

Klicka på bilden, så ser ni riktigt hur smaskigt det ser ut! Vad matte tycker - det mår bäst
av att förbli osagt!

Hon är förresten lite trött och småilsk så där efter att ha suttit i flera timmar och slitit med ett
protokoll. Men nu är det äntligen ligg- och märgkexdags för både henne och mej. Natti!! (Fast hon
vill inte ha nåt märgkex, säger hon. Konstig prick, den där matten.)

 

22 april
En dag med lilla Mollan
Har ju inte berättat att Mollie verkligen VAR här igår! Jättekul hade vi. först i skogen.

Matte tittade mycket på det här multimonstret (sånt här brukar hon annars visa på sin sida, men
det här här snodde jag, hon får visa nåt annat - och det gör hon.) Tycker ni ska klicka på

monsterbilden, då syns det bättre.

http://bio.fsu.edu/~thistle/blog06/06-06-30a.html
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Berit/Mina%20dokument/Under%20arbete/BELOF%20Surftown%20att%20plocka%20fr�n/griorasalladdok.jpg
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Berit/Mina%20dokument/Under%20arbete/BELOF%20Surftown%20att%20plocka%20fr�n/dagslandor.htm#Turbulens i styrelse


!

Skogen var ju kul Mollie rantade efter mig som vanligt, men allra kuligast har vi inomhus!
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Mattarna åt Jansson (fick inte smaka, FAST dom sa att det var jättegott). Vaddå - äta JANSSON
- låter inte riktigt klokt. Den enda Jansson jag känner är nästan två meter lång och tycker inte om
hundar. Är alltså på sin höjd värd att BITAS i. Men jag fattar ju att dom menade nåt annat, att
dom bara har lite svårt att uttrycka sig.

Mollies matte talar om en eventuell operation - och om den blir av kommer Mollie att få bo ett tag
hos mig. Det är ju inte så att jag önskar hennes matte nåt ont, men OM hon nu ändå behöver en
operation för att bli bra, DÅ skulle jag tycka det vore precis bara hur kul som helst att få ha Mollie
här hos mig. Hon kan få ta med sig sin egen korg. Och helst också ALLA sina ben!

Vill ni se en bild till på min lilla molla - klart ni vill det! Sötaste tjejen, om ni frågar mej! Matte har
en lite annan åsikt, men det struntar jag i. Jag VET ju...

21 april
Gick åt lerhållet
Matte gick åt ett ovanligt håll idag - skulle se om det kunde vara nåt för Mollie och matte i
morgon, tisdag. Ett jättefint håll, dit borde vi gå ofta!

Så här såg jag ut först, vit och fräsch, men så hittade jag det här mysiga lerdiket...



 

Hittade fler skojiga leriga saker att springa runt i...

 

Men snälla matte - varför tittar du på mig så där? Va, luktar jag illa - tycker jag inte alls! Luktar
HÄRLIGT ju!! Superintressant!!



 

Nä, sa matte, det här är ingen promenadväg för Mollie och matte Susanne! Matten har inga
gummistövlar som är hela och Mollie vill inte blöta tassarna! Allra minst i en lerpöl. Konstig tjej...
Jag tycker promenadvägen var toppen, inte minst för att jag luktade så härligt (så fruktansvärt
enligt matte) så att jag fick en extra promenad, åt andra hållet. Till sjön! Hittade en spagrop på
vägen, med ganska rent vatten. Braaa Kasper, sa matte när jag plumsade i.

 

Jag älskar lerdiken - men måste jag välja så väljer jag ändå en sjö! Fast den ska inte bli djup på
en gång, man måste kunna springa också! 

Hade en fullkomligt ljuvlig stund!



 

Hihihi - så där ren kunde jag ju inte fortsätta att vara - lätt att åtgärda! Vad matte sa - det talar
jag inte om...

 

Men löv och sand rasar ju av mig rätt fort, och så hittade jag en skojig pinne, och sen gick vi
hem!



Och nu ska jag sova skönhetssömn, för i morgon kommer Mollie! Natti!!

Vill ni se en riktigt vacker bild på mig vid sjön, så ska ni kika hos matte!

16 april
Massa tanter
Förstod på en gång att nåt spännande var på gång - matte dukade för en massa människor och
gjorde vackert på gamla-gamla bordet. Gjorde sallad och tre pajer. Hade inte tid att gå ut med
mej, och min sommarflicka hade åkt hem kvällen innan för att hon längtade efter sin mamma! Hon
skulle ju ha gått ut och promenerat med mej!!

Fick nöja mig med en sväng på tomten - och sen kom dom! En massa tanter och så Grynet som
är en liten spaniel. Men hon var lite rädd för mej, så efter att ha nosat igenom henne lät jag
henne mest vara ifred. Jag menar, jag har ju Mollie, och nån mer fästmö behöver jag inte!

Matte var så nöjd med mej - jag uppförde mig exemplariskt, sa hon! Blev först instängd på
kontoret med ett sprillans nytt märgben, men sen fick jag vara med och träffa dom allihop. Några
tanter var extra trevliga, men jag var ändå inte hispig alls! Matte trodde knappt sina ögon!

Men kan ni tänka er - kameran åkte inte fram en enda gång! Matte hade haft så trevligt att hon
alldeles glömt bort den, sa hon! Och ska jag vara riktigt ärlig så hade jag jätteskoj, jag också!
Ganska många gosade med mej, och jag gillar ju att charma tanter...  Men ni borde ha fått se
åtminstone EN bild! Eller 52 eller nåt.

Men i morgon är en annan dag - visst är jag klok. Rentav vis!

Trots det fick jag passa huset på kvällen - för matte skulle iväg och höra nånting om att flytta
nånstans - men jag vill absolut inte flytta! Jag ska bo HÄR! Jag och matte och mina katter! Hör
sen, matte!!!! 
 

13 april
Jag - ett sandmonster
Matte orkade inte med Sörmlandsleden idag - dom har avverkat, kört med skogsskördare och
ställt till det rent allmänt. (Kika på hennes Dagsländor.)

Vi for iväg till Långgrunda sjön i stället! Isen borta - för ett par dar sedan gick jag ut en bit på den!

Hittade en socka som matte slängde ut i sjön och som jag hämtade - till slut lämnade jag den att
få flyta iland var den ville. Det är alltså INTE en råtta jag har i munnen.
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Efter blöta krävs sand. Mycket sand. Och det fanns det på stranden. En del tog jag med mig, det
rasade av i bilen. Matte borde ta hand om all sand jag släpar hem, då fick vi en riktigt snygg
gårdsplan så småningom. Som jag kunde rulla runt på. Jag ÄLSKAR SAND! Titta bara! (Klicka på
bilderna, så ser ni bättre!) Bara inte nån kommer och kräver oss på betalt...

  
 

Ååååhh, så skööönt!!! Skulle vilja stanna här. Sova...

 

Behöver jag säga att matte inte tror jag är riktigt klok! Tycker att jag ska bada bort sanden. Men
vaddå det går ju inte! Då blir jag ju ren igen och måste göra om all sandinpackning!

******

Vi kom hem så småningom - och då dök "Sommarflickan" upp! Hon som har en mormor och
morfar som är sommargranne med oss. I år kom hon redan på våren! Matte fick söta

chokladpåskharar av henne, och jag fick gos och prommis!
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Har ni sett att all sand liksom bara runnit av mig. Jag träffade Jenny bara nån halvtimme efter
sandbadet. Efter en stund kom hennes bror också! 

En sån toppendag. Att jag sen på kvällen fick passa huset några timmar  - det gjorde ingenting
alls.

En sån härlig dag!!!

11 april



Bad och långprommis
Idag - som ju var igår - har vi mest ägnat oss åt att ändra om på våra sidor, matte och jag. Hon
hade kanske roligt, men jag tyckte bara det var trist. Fast jag måste ju erkänna att det känns
bättre med grönt än knallrött, så här när det är vår och allt! Och igår var det jätteskoj, det blir det
i morgon också. En och annan mellandag får man räkna med.

Vi for till en annan sjö än min, och jag hann en bit ut på isen innan matte ropade nej, kom hiiit
på ett sånt sätt att jag nästan vände i luften!

 

Helt okej - för en liten bit bort kunde jag bada, till och med simma lite.

 

Vi gick en bit på Sörmlandsleden - klicka på kartan så ser du bättre var vi går ibland. Väldigt
många sjöar är det...



 

Vi hälsade på dom här bjässarna också, dvs matte hälsade och jag satt i bilen. 
Skällde lite, men bara lite!

 

Matte såg ytterligare några skojiga kamrater, fotade som en galning ... hihihi ... så länge det
varade.... 
 

8 april
En sån härlig dejtardag, trallalallala...
Mollie har inte hälsat på hos mig på jättelänge. Men idag var hennes bil klar på verkstan och ingen mer is och snö på
våran skogsväg! Så hon kom hit!!

Hon var bara JÄTTELYCKLIG över att vara här!!! Hennes matte var alldeles förvånad över henne. Hon var piggare än
piggast, vi sprang och busade först på våran tomt, sedan vid sjön och sedan inne hos mig och sen igen på våran tomt!
Hon kom tidigt på förmiddagen och stannade många timmar. Allra roligast var det vid sjön!

Titta ska ni se - hon trodde det skulle vara is på sjön, men blev jätteförskräckt och försökte backa när hon märkte att det
var vatten också, så att hon riskerade att bli blöt om tassarna, hehehe... Men söt är hon! Jag plaskade förstås på så gott
det gick i det där fjuttvattnet.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Berit/Mina%20dokument/Under%20arbete/BELOF%20Surftown%20att%20plocka%20fr�n/9%20apr%20karta%20dokument.JPG


Men dricka vågade hon åtminstone!

Jag tyckte det var jättehärligt med vatten på isen - men längre ut än så här fick jag inte gå.



.

Vi fick sällskap av några som skulle ha picknick. Gissa vad han heter, den stora killen som pratar med mig - jo han
heter KASPAR! Nästan som jag. Matte känner dom där nästangrannarna sedan väldigt många år - och när jag var liten
valp cyklade Kaspar hem oss bara för att få leka med mig!

Kan säga att efter den här dagen och allt bus  så var jag jättetrött, har sovit som klubbad, säger matte! Och DET hör
inte till  vanligheten.

Vill ni se den där humlan som matte såg och nån frågat efter, så får ni gå till  hennes Dagsländor. Och orkar ni se några
fler bilder på mig och Mollie, så kommer det några här. Några springbilder från sjön. Natti, nu ska jag fortsätta sova!
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7 april
Miniatyrkasper - fast det handlar inte om pälsen
Nu har jag bestämt att badsäsongen har börjat. Tyvärr är sjön inte samarbetsvillig, det ligger fortfarande is där. Men jag
kollade för säkerhets skull. Däremot hittade jag en massa vatten i skogen, och där plaskade jag runt en bra stund.

Matte har köpt en boll åt mig, men den är inte alls särskilt kul. Det är däremot den här krukan väldigt skojig. Den leker
jag ofta med hemma på tomten. Den är liksom en favorit. Matte har ju ingen filmkamera så hon lägger in flera bilder i
stället, men ni måste klicka på dom om ni vill se mej ordentligt. Hon gör så här ibland.

 

 

Matte, hon roade sig mest med att titta på en humla! Förresten så kanske jag får träffa Mollie i morgon. Vi vet inte
säkert än om hon kan komma hit. Hoppas, hoppas...

 

6 april
Håller på att försvinna
Kan inte hjälpas - det handlar om min päls idag också! Matte borstar, kammar och kardar - hon stönar och jag piper...
"Tar det aldrig slut"! säger hon. "Tar det ALDRIG slut"! säger jag. Och så gosar hon med mig som tröst, och så slickar
jag henne på handen också som tröst. Tur att vi i alla fall tröstar varann!

Fast på magen får hon faktiskt gärna både kamma och borsta. Det känns riktigt gulligt, jag riktigt grymtar av belåtenhet
ibland. Men järnvägar - sen ger hon sig på baken!!! 
 

Det här är dagens skörd - tredje dan i rad nu som hon förminskar mej! Hur många fåglar finns det egentligen???
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Titta här! Har ni sett nåt ynkligare och tanigare!!!??? Och hon kommer att kamma bort MYCKET MER dom närmaste
veckorna, säger hon!

Näe, livet är inte alltid lätt. Och inte stannade hon vid nån sjö i dag heller.  Vi hade varit och handlat blommor på
Plantagen. Nej, vi måste hem och pälsvårda mej, sa hon. Hon den där matten... :-( Och då fick jag inte vara blöt.

4 april
Passa på medan det finns nåt kvar av mej ...
Var ute på tomten en stund och njöt. Bäst att passa på innan matte får för sig att räfsa bort dom flesta löven! Tur att hon
lämnar kvar en del i alla fall. Fast det är inte MEJ hon tänker på då, det är på BLÅSIPPORNA!



 

Förresten, titta på den här andra bilden mens ni kan! Snart har jag nog ingen päls kvar - i eftermiddag blir det dags
igen! Då ska hon gå igenom magen och baken på mig, säger hon, hon den där matten som KAN vara snäll och gosig
när hon vill. Men i eftermiddag - nääe, fyyy!!! Men som sagt - ÄN tål min päls att tittas på... I ett par timmar till.  Stackars
mej!!!!

Undrar om Mollie kommer att känna igen mej efter all "pälsvård"! (Det går att klicka på bilderna.) När matte  "har gått
igenom baken", vad blir det då? Jag skulle INTE klä i sån där lejonpudelklippning!!! Vad menar hon!!?? Tror jag
rymmer!!!  
 

2 april
Fågelvännen Kasper - njaää
Vet inte riktigt vad jag tycker om våren. Inte är isen på sjön borta än, och inte kan jag bada i snö heller.  Matte jublar
över nån liten blomma - och så går hon in och börjar slita i min päls. Det hör våren till  det också, säger hon! Jag avskyr
den där pälsvården. Efter mycket mindre än halva mej gav hon upp för idag - ska visst fortsätta i morgon. Det är den
där jädrans underullen som tovar sig när den ska bort, NÅGOT kunde hon väl i alla fall låta mig ha kvar (du får ha kvar
massor, säger hon, men det tror jag inte på!). Fällperiod - typiskt eländigt vårtecken! Jag protesterar ganska högljutt.
Och så TITTAR jag på matte...

"Du får väl tänka på att fåglarna blir glada", säger hon. "Tänk, så mjukt och fint de små fågelungarna får bo, tack vare
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dej!"

Klen tröst för ren misshandel. Men hon, matten, knölade ihop en del av dagens skörd till  en boll och placerade den i
enen. Hm - ganska snyggt i alla fall, DET måste jag ju medge... Faktiskt snyggare än den där ljusslingan från i julas.

Nu ska jag tänka MÄRGBEN. Inte tänka på borste och kam och karda! Var dag har nog av sin egen plåga, säger jag..
"Det står ju i bibeln. säger matte, så beläst du är..." -
Åsch, men har väl öron...

31 mars
Bra dag! 
Matte och jag hälsade på hos Mollie i dag igen - ska hon ALDRIG kunna komma hem till  mej mer! Joodå, men hennes
bil är fortfarande på verkstan. Men här ska ni se - i skogen träffade vi Luffarn! Var ganska kul! Han är klippt, sa hans
husse. Undrar om det var en pik åt mej? Skulle jag också klippas, tyckte han?

Med tanke på alla kvistar och pinnar som fastnar under magen på mig och i baken, så kanske matte tycker det? Men
NEJ, jag vill inte klippas! Matte lugnade mej, "du ska slippa klippa" sa hon. Sköönt!

 Han stajlade sig lite, som ni kan se på bilden. "Okej då", tänkte jag, "så länge du inte utmanar mej om Mollie! " Det
gjorde han inte, så vi busade ihop en stund i stället.



Sen fortsatte vi promenaden. Mollie var på gott humör, men matte var inte särskilt flitig med kameran alls. Var mer
intresserad av stubbar och sånt!!!  Fattar inte... Men ett par bilder blev det i alla fall.

 En enda gång blev vi lite osams, jag menar att Mollie blev osams. Jag hade hittat nåt spännande, nåt som var rätt gott
att smaka lite på, harbajs trodde matte. Mollie kom också förstås, och gentlehund som jag är fick hon naturligtvis smaka
lite hon också. Hon tyckte visst det var så gott så hon började bråka med mej för att jag skulle ge mig iväg! Ja, se
tjejer...

Tyckte inte vi skull bli allvarligt osams om lite harbajs, så jag gav mig iväg och letade upp lite nytt, hihihi. Och hon
rantade förstås efter...

Apropå harbajs - svamparna på det här trädet var så små, så små! Precis som SMÅ harbajspluttar. Eftersom väl ingen
skulle ta fel på dom här och murklor, så bryr jag mig inte om att skicka dom till  Sigge!



En liten spagrop hittade jag som jag verkligen gillade. Den dippdoppade jag mej i!

Jag blev ganska trött, faktiskt. Hade ju fullt jobb med att gnaga på alla hennes ben, hon är nämligen lite dålig på att få
dom riktigt rena. Kanske mopsgap inte riktigt klarar det?

 

31 mars
Bättre än socialisering
Skulle socialiseras idag, utanför Coop stormarknad. Men matte ångrade sig, kom på nåt bättre. På hemvägen stannade
vi vid Yngern som är en sjö. Gick ett tag i skogen först.



 

Att dom inte har ett särskilt WC för hundar, det kan jag ta. Behöver ju bara en sten, en stolpe, en buske eller nåt ...

 

... men att dom glömt att måla dit en hund på den här skylten, det har jag svårare att förlåta.



 

Den här bilden visar jag mest för att ni ska se att jag minsann inte alltid är vit!. Man blir rätt missfärgad (fast jag tycker
det bara är snyggt) i skogen och sanden. 

Det gäller ju att ta vara på all snö som finns nu, för snart är den borta, säger matte. Ibland har hon ju rätt. Fast här på
Yngern låg åtminstone all is kvar, inte minsta lilla öppna vatten. Då är min Trönsjö nästan bättre. Fast jag fick ju inte
bada i den heller,  förstås. Matte hann hindra mig, attans vad snabb hon är ibland! Framförallt när det är alldeles
onödigt.

Och nu, nu ska jag gå och lägga mig och drömma om Mollie! Joodå, det ska jag. För jag ska träffa henne i morgon!

27 mars
Försökte få bada och skrämde postis
Idag följde inte katterna med, så promenaden blev längre. Jättespännande - men matte började plötsligt låta en del.
Vildsvin, sa hon! Aha, var det därför det luktade så mysko och såg så konstigt ut överallt på marken. Hon sa att hon
nästan-sjöng, så att dom skulle bli rädda och flytta på sig, om dom fortfarande fanns i närheten.



Jag bara stirrade på henne, och vildsvinen blev tydligen rädda dom också.

Vi gick till  min andra sjö, och naturligtvis ville jag ut på isen! Misstänkte att jag inte fick, men om jag snabbade mig riktigt
så...

Fick snabbt vända, hon ropade, det var ju öppet vatten där, dit jag var på väg!

Hade jag ju sett, men det är säkrast att lyda när hon låter så där. Men snart kommer  jag att kunna bada!



 

Inte så dumt att ligga i ljungen heller.

På hemvägen gick vi till  brevlådorna för att hämta posten. Postistanten som stoppar breven i våra lådor var rädd för
mig! Påstod att vi hundar biter brevbärare, det visste hon minsann för hon hade blivit biten av en "väldigt snäll hund

som aaaldrig biter nån". Så hon litade varken på matte eller mej! Kände mig riktigt stolt att kunna skrämma en
brevbärare. Jag skällde ju bara för att jag så gärna ville hälsa!!



Annars har inte så mycket hänt idag. Matte hittade som vanligt en massa "väsen" i skogen som hon fotade, men dom
får hon visa själv!

26 mars
Kattsällskap gör kort promenad
Vi skulle gå ut på långpromenad idag, solen sken och det var inte särskilt kallt på dan. Men efter oss kom Filip. Ganska
långt efter, men hela tiden ynkligt jamande - så där ynkligt som bara han kan jama. Vi fortsatte ut på vägen, men Filip
kom efter. Så vi vände, gick en bit in på skogsvägen i stället. Filip följde med, men när vi vände slutade han åtminstone
jama så där irriterande. Och så dök Petrus upp också!! Ingen av katterna tänkte låta mej och matte fortsätta ensamma,
så vi strosade bara runt lite alldeles nära hemma i skogen. Matte med kameran i högsta hugg (några fler stubbar
hamnar i arkivet) och jag med nosen i backen. Bilderna får berätta!

Här vare´ gott att rulla...

__________
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Skrik inte matte, jag kommer ju!!!

__________



Hoppas ni ser både Filip, Petrus och mej på bilden! Jag finns där, men syns inte så bra.

Och sen så gick vi hem och grejsade lite på tomten i stället!

24 mars
Inställd date
Matte har ställt in min Mollieträff i morgon! Det ska snöa just här i natt igen, det har redan börjat, och redan i dag var
det moddigt och eländigt på skogsvägen. Matte VILL inte ta ut bilen i morgon! Och Mollies matte TÖRS inte köra på
såna vägar. Och så ska det blåsa kraftig nordan också. Matte vill vara inne, och jag gillar inte heller klafs-snö-regn.
Men för att få träffa Mollie ställer jag gladeligen upp i vilket väder som helst. - Det borde matte också göra!

En vanlig ganska trist dag. Enda ljuspunkten var lite fiskgratäng som jag fick smaka. Det var riktigt gott. Maxi kom
förstås som en blixt och hann norpa åt sig en fiskbit trots att matte stod bredvid och var blixtsnabb hon också, att fånga
honom. Men Maxi vann - så med fiskbiten i munnen blev han utkastad! Han hade fått smaka lite av matte förut, när hon
åt.

Det är riktig cirkus här ibland. Maxi bräker som ett får, när det är något han vill. Och det är det ganska ofta. Filip piper
så ynkligt att man tror han håller på att törsta ihjäl, där han sitter framför den fulla vattenskålen som han inte SETT när
matte fyllde på. Och han ska se, annars dricker han inte. Den enda som mjauar så där som katter brukar jama är
Petrus.

Katterna tycker förresten lika illa om det här vädret som matte. Dom är inne allihop nästan jämt - när det blir vår på
riktigt kommer dom att vara UTE nästan jämnt i stället.

Åh vad vi längtar, matte och jag, efter vår och en isfri sjö! 
 

21 mars
Sommargrannar dyker upp
Dom där grannarna är "vårtecken", säger matte. Konstiga vårtecken tycker jag, som inte tar bort isen! Min sjö är
helkass nu! Inte får jag springa ut på den, och inte kan jag bada i den! Ska det verkligen vara så här!!! Bara frågar...

En god sak är i alla fall att jag fått en hel liten korv att smaska på idag. En ekologisk korv, sa matte! Inte vet jag vad det
är inte, men GOD var den! Så god att matte fick lov att kasta ut katterna för att jag skulle få ha min korv ifred, hihihi...
Helt rätt, tycker jag. För dom får kattmat varenda dag, och DET tycker jag är rena godiset!



18 mars
Vilken härlig dag!
I går som var idag träffade jag Mollie - hennes bil var på verkstan, så det blev jag och matte som fick åka. Matte talar
mest om den fantastiskt goda avocadosoppan, men JAG, gissa vad JAG tänker på... Rätt. Och nu får bilder säga mer
än ord. Sover gott i natt, och drömmer...

Hon borde finnas här nånstans...

Kan det vara....



JAA!! Det kunde det!

 

Gosegosegosegull...



"Nu drar vi till  skogs, tycker du inte det..."

Vi drog till  skogs. Jag hittade äntligen en lerpöl att rusa fram och tillbaks i fast dom bilderna snodde matte, hon hade
visst inget annat att skriva om. När vi hade gått färdigt i skogen åt mattarna goda soppan och pratade. Mollie var så trött
att hon nästan bara låg och vilade och jag gnagde på en hel massa av hennes ben! Och sen åkte vi hem. Inte så ofta
ni sett bilder på mej i koppel, va! Men det åkte snart av.

16 mars
Katt i trubbel och ett litet spa :-)
Vi gick bara på ängen och nära-nära skogen, och då följde mina båda svarta katter med. Kul tyckte jag, och matte
skrattade också åt Filip som hade uppenbara svårigheter uppe i ett träd. Rätt åt honom att han höll på att trilla ner -
varför ska HAN och inte JAG kunna klättra i träd!!?? Hihihi - jag gillar mittenbilden bäst - kolla baktassarna uppe i
vädret!
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Själv hittade jag en nästan-spagrop - måttligt kul! Nej, jag väntar tills antingen sjön eller dom där urkuliga lerpölarna
kommer fram!



Filip sprang hem före mig och matte. Maxi också. När vi kom hem satt dom allihop och väntade på oss - dom var väl
hungriga...

Maten väntade förstås på dom därinne. Jag fick en skorpa - gillar skorpor!

 11 mars
Vill hellre plocka blåbär - och BADA!
Kan inte hjälpas - det måste bli snöbilder idag!  För det är ju så livet är! Det blev inte mycket av mattes ide som hon
skulle gå i, hon insåg att vi måste skotta gårdsplanen först. För tänk om vi måste ut med bilen...

För ett par dar sen kvittrade fåglarna och det var barmark här!!! 



Självklart hjälpte jag matte, jag är ruskigt effektiv på att flytta snö! 

Här har jag lyckats få fram bilen i alla fall! 

 



Här är jag på väg in i varma duschen! Brukar inte behöva det, men till  och med jag måste erkänna att jag hade alldeles
för mycket snöklumpar för att det skulle kännas skönt! (Joodå Sigge, det är sant!) Ni skulle sett min mage... Okej - jag

gick inte IN i duschen frivilligt - men jag stannade i alla fall kvar utan protester. 

NÄR tror ni man kan plocka blåbär igen? 

Hoppas, hoppas, hoppas det blir snart!  Förresten struntar jag i blåbären bara jag får BADA i min sjö! Den som gått och
gömt sig! Under fånig is och en massa snö! Snö är väl bra, men is på sjön är INTE bra. Inte ett dugg!!! Bläähh!!

11 mars
Matte går i ide... 
Det har snöat hos mej, och det ska fortsätta i morgon. Vi brukar alltid gå ut och skotta när det har snöat så här mycket,
men idag vägrade matte. "Jag ska gå i ide", sa hon. "Går ut igen när snön har smält bort!"

SÅ roligt kommer alltså jag att få det närmaste tiden...  Hoppas hon inte menar allvar! Men kanske hon ändå gör det, för
hon sitter och tittar på såna här bilder.



Det här fältet åkte vi förbi nästan varje dag. 
 

En snäll tant som jag träffade i somras.

Blommor på våran altan.



Här har jag haft skoj... 
Inte utan att jag börjar längta jag också!

 8 mars
Stackars dom – deras hus brann ner
Det händer saker på min sjö! Här har dom åkt både skridskor och fyrhjuling, men nu börjar matte känna att isen nog
börjar bli lite murken. Märkte jag inte ett dugg av! Inte att den sviktade heller - men jag ÄR ju förstås lite lättare än matte
måste hon erkänna...  Ni kan väl se att jag redan hunnit roa mig en del i lera och sånt!

 

Vi gick lite längre efter sjön - och då tog matte den här bilden. Där uppe på kullen, sa hon, låg det  för två dagar sedan
ett hus. Det gör det inte längre.



Det såg ju jag också att det inte gjorde. Vi fortsatte att gå upp mot lilla vägen, och då såg jag det här! Bara skorstenen
kvar. Det här är lite längre bort utefter "min" väg.

Det började brinna nån gång under efternatten, ingen var hemma och det dröjde innan grannar upptäckte branden och
kunde ringa efter brandkåren. För sent att göra något annat än att inrikta sig på att rädda husen omkring.  Varför det
började brinna vet ingen, och ägarna har inte kommit hem än, från Thailand. Stackars dom, det blir ingen rolig
hemkomst.

Och matte tänkte förstås på vår egen änglavakt, för ett par år sedan. Den gången stannade brandbilen vid vårt hus. Den
här gången for de oss förbi. Nu var der två plus en ambulans, men DEN kom åtminstone inte till  användning.

* * * * * * *

På hemvägen mötte vi en snällis som frågade matte om hon tycker om fikon! Det gör hon, men om det får hon berätta
om själv!
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6 mars
Mysigaste dan, alltså! 
Kuligaste dan (torsdagen alltså)! Vi åkte till  Mollie - hennes matte törs fortfarande inte köra bil på våra isiga vägar, så
hon är SÅ glad att vi gör det i stället! Jag också! Det är så kul hos Mollie, massa roliga lukter!

Vad är det du har hittat?

 

Äsch- det där va väl inget - ser ju jag varenda dag!

Sen åt våra mattar soppa med räkor och dill -crème fraiche till.  Och semlor till  efterrätt - för vi skulle ju egentligen ha
träffats i tisdags. Mollie och jag fick varsin skorpa. Och så fick jag gnaga på alla hennes ben - hon har minst 10 stycken,
och så fick jag låna hennes tuggben också, så att det blev riktigt smaskigt gottigt för henne att äta på sen när jag hade
åkt hem. Vi lekte lite också. Jag uppförde mig exemplariskt, sa matte! Och Mollie daskade inte till  mig en enda gång!

Men till  slut blev hon så trött, och då åkte matte och jag hem. Hon måste ju få sin skönhetssömn, lilla Mollie. Inte för att
jag tycker hon behöver nån, hon är ju redan det sötaste som finns ju.   

Ni kan åka hem nu! Vi ses i nästa vecka...



Matte, hon hade förstås mest ögon för konstiga varelser, och tror ni inte att hon hittade ett par stycken i dag också! Men
dom får hon visa själv! En annan dag.

I morgon blir förresten världens tråkdag! Matte ska till  tandläkaren, och då måste jag passa huset. Det kommer att ta
tid, säger hon, för tandläkaren behöver minst två timmar på sig. Tur att jag har MINA tänder, och inte mattes!!! Fast
HON skulle nog gärna vilja byta, förstås.

3 mars
Två läbbigheter
Hahaha - mars vårmånad! Ibland vet matte sannerligen inte vad hon talar om! Jag sa ju det, att det inte var nån skillnad
alls bara för att det blivit mars. Vem fick rätt, va!! Jag eller matte?

Nu är klockan strax två på natten, och vi är på väg till  sängen. Men så råkade matte titta ut. Hon grabbade tag i
kameran för att visa att så här ser det ut från vår farstubro! Nära en decimeter tung blöt snö! Nu är det en minusgrad.

Gissa vem som måste ut och skotta när hon vaknar?? Och gissa vem av oss som tycker det här är toppen och vem
som ser ut som den suraste citron?

Bara för att hon surar så dant tänker hon minsann visa en bild på den här kamraten också - den bor i vårt duschrum! 
Den ena läbbigheten kan vara väl så god som den andra, säger hon! Fattar ingenting, jag...



En ruskig bild tycker hon!! Kan säga att den inte är min favorit  heller.  Bunta ihop och slå ihjäl, säger jag! Men matte lät
den LEVA! Fast hon tycker den är jätteläskig. Hon är nog inte riktigt klok!!

Natti! Äntligen märgkex!
 

1 mars
Vaddå mars!!??
Ser ju likadant ut i dag som igår - så vad är det för särskilt med mars?? Ska bli vår nu, säger matte. Jaså. Jag hittade
som vanligt snö att rulla mig i (fast inte tillräckligt mycket!). 
Såg på spåren att det finns fler än jag som gillar snö. Fast vart tog dom vägen - bara försvann i ett intet??!!

Det här har varit ett redskapsskjul en gång i tiden, säger matte. (Det är inte vårat!) Jag tyckte  det var ganska
spännande (men SIGGE skulle nog ha hittat många fynd där.. En bit  vattenslang t.ex. Jag funderade också, men kom
inte på vad jag ville ha den till.  Den fick ligga där den låg...)



 

Vi såg andra skojiga saker också på våran prommis idag - men dom bilderna får matte visa! Vi har inte samma syn på
vad som är spännande, hon och jag. Vi upptäcker en väldig massa saker båda två - men det är inte SAMMA saker! 
Hon ser t.ex. sånt här!

Nån sorts monsterstam, eller...? Vaddå visa DEN bilden i stället för den där jag rullar i snö!!!



 "Har redan visat så många", säger matte. "Just det", säger jag, "skulle du aldrig ha gjort om du inte tyckt att
snörullbilder på mig är JÄTTEVIKTIGA!" 
Ja, se mattar...

 

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