
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 7
Kaspers nästan-blogg,  maj 2009
 
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.)

29 maj
Roligast och min nya badwubba
Inte mycket händer i dag. Matte funderar över om jag ska passa huset eller inte.
Ska jag förmodligen eftersom solen skiner och det blir för varmt att ha mig
liggande nån halvtimme i bilen.

Nä, väljer i stället att tänka på en dejt med Mollie för ett tag sen - när hon var så
rolig så det var nästan inte sant...

Sluta, Mollie, innan jag skrattar på mej...
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Förresten kan ni få se en present jag fick av matte - men jag har inte använt den
än. Det är min nya Wubba, som jag ska ha när jag badar. Den flyter visst jättebra.

 

27 maj
TITTA, vad fint jag har fått av Latte!!!! 
Gissa om jag gillar födelsesedagar!!! Mina, alltså! Nu kommer en massa bilder på
vad jag har fått från en av mina allra bästa kompisar Latte och hans gullematte!



Kan ni fatta - allt det här fanns i kuvertet! Matte fick lov att hjälpa mig med
öppnandet - och döm om hennes förvåning när det låg ett litet pärlhjärta till
HENNE också i paketet!!! Antagligen ett grattis till henne att just hon är min
matte! 
Jag grabbade omedelbart tag i ett tuggben - bästa smaskiga alltså! Tror det var
bacon det smakade. Väldigt god smak han har, han Lattis-kompisen!





 

Sen tog jag itu med den här lilla råttan, väldigt trevlig är den! Så trevlig att jag har
gömt den för matte, för hon tyckte också att den var väldigt söt. Tror hon kanske
funderade på att sno den. Hon SKA få låna den, men inte förrän i morgon...

 

NÄE, matte, den är MIN!!! 



.

Latte-bästis, du SER väl hur jätteglad jag är för alla fina saker!
Snart ska jag smaka på en ny - underbart att få frossa så här!

Jag har fått en grej av matte också, men den visar jag senare! :-) Och så ska jag
få köttbullar till kvällsmat! BARA köttbullar, säger matte, för hon har ganska
många i frysen. Hoppas jag orkar äta dom, efter allt godis jag fått av Lattisen!

 

26 maj
Häftigaste födelsedagsinpackningen någonsin!
Vi firade min och Mollies födelsedagar idag (fast jag fyller inte på riktigt förrän i
morgon). Mollies matte hade lovat ett party. Jag fattade precis! Det var förstås
DET HÄR hon menade!



Tror ni mattes neej!! hördes över nejden? Det gjorde det. Och titta, vad Mollie
beundrar mej!

Så här såg koblajan ut efter mitt besök.

Det här var så himla härligt så ni får se ett par bilder till - tror knappast jag får fler
tillfällen - men OM - då tänker jag ta dom! Jag luktade helt fantastiskt!!
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Tortyrkammare? JA! Hos Mollie finns ett speciellt tortyrkar som matte lyfte ner mig
i. Knappt hon ville ta i mig överhuvudtaget, FAST jag hade badat benen i en pöl
på vägen hem till Mollie, och alltså inte hade behövt det där karet alls!

Sen skulle dom äta, mattarna, och jag förväntade mig förstås bara den där
vanliga skorpan. Men TITTA vad Mollies matte hade gjort!! Smörgåstårta. Med
extra korv!



Vi delade den på fyra! Mollie och jag tyckte att mattarna också skulle få smaka,
så dom fick sina bitar till efterrätt efter soppan.





Till efterrätt fick vi varsin grisknorr, som min matte hade tagit med. Jag gav en av
dom till Mollie som födelsedagspresent. Det var första gången i hela sitt liv som
hon åt en grisknorr, och ojojoj, vad hon gillade den!

Kan säga att nu ligger jag helt utslagen här hemma. Och längtar tills i morgon,
min RIKTIGA födelsedag. Får väl inte göra nån blajinpackning kan jag tro, men
jag har ett kuvert som ligger här och väntar på mej! Från en av mina allra bästa
kompisar, Latte!!  Åh, vad SPÄNNANDE det ska bli i morgon!!

 

25 maj
Tjusigt place...
Här rullar jag kungligt! Måste säga att gräsmattan vid Tullgarns slott är en utmärkt
rullplats, kan rekommenderas.



Kan berätta att matte totalt glömde bort att fotografera MEJ! Hon snöade in på
TRÄD!! Okej, visst var dom kissvänliga, men SÅ mycket uppmärksamhet tycker
jag verkligen inte att dom var värda. Dom FINA och spännande träden har hon på
sin nästan-blogg, så jag får väl visa de fulaste då, och dessutom finns ju faktiskt
jag med på ett litet vitt hörn. Men sen började vi möta människor, och jag fick gå
kopplad. Alltså inget mer att tillägga, för min del!

Mer om Tullgarns slott kan ni läsa här. Och mattes träd ser ni här. Hon har också
dokumenterat hur idiotiskt ungdomar kan riskera liv och lem...

23 maj
Helt onödigt!
Matte hinner visst inte hjälpa mig med datorn så ofta som jag skulle önska, men
FINNS det gör jag.

Tror matte börjar ta intryck av alla som är så bra på att uppfostra sina hundar -
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hon har t.ex. börjat krångla med mitt nattakex!! Totalt onödigt. Titta bara! Jag ska
vänta på att hon säger "varsågod"!!!

Naturligtvis BORDE det vara jag  som lär henne att säga "varsågod" innan jag
värdigas bry mig om det där ynka kexet - men det är faktiskt inte så. I ärlighetens
namn.

Nu ska vi i alla fall ut och kolla om svanarna finns kvar! Dom där som matte har
skrivit om.

 

19 maj
Oj då, en hel vecka sen sist - och ny dejt! 
Väldigt vad tiden går! Redan tisdag igen, och Molliedejt! Hemma hos mej. Veckan som gick har varit
rätt trist - har inte hänt nåt särskilt alls. Matte har suttit väldigt mycket vid datorn, men det har
tydligen inte alls handlat om mej! Meningslöst, alltså! Fast jag har gjort henne sällskap i alla fall, tror
hon känner sig trygg när jag ligger där vid hennes fötter.

Men hörni, idag har alltså Mollie varit här. Vi var ute och gick i nästan två timmar, höll oss
runt sjön, det var säkert bara för att jag skulle få bada riktigt mycket, och impa på Mollie. Det gjorde
jag verkligen.  Men tror ni att HON skulle knasrulla, skita ner sig eller bada? Näej, hon bara
beundrar!!! Men det är helt okej för mej...  :-)

Kan ni se vad som är fram och bak på mej här?



 

Hon tycker alltid det är spännande att se vad jag hittar på! Och så beundrar hon
säkert min goda lukt! Lyckades gegga ner mig ganska bra i en f.d. spagrop!

 

Näe, matte, jag ÄR tillräckligt ren!!! Vill ju fortsätta att lukta gott! 

 

Vi klättrade i berg också - kan säga att jag och Mollie var mycket duktigare på det
än matte och Susanne!





 

Bra att vara lortgris, man får bada så många gånger då!

 

Och sen så gick vi hem - jag tog med mig lite småris hem, bra för matte att ha
när hon tänder i min kamin. Det är så praktiskt att låta det fastna i blöta baken,

för därifrån ramlar det inte bort. Och sen kan matte enkelt samla ihop det hemma
på golvet, när min päls har torkat och riset ramlat ner. Bra va´!



Och snart så fyller vi fyra år, jag och Mollie. Hon den 23 och jag den 27 maj. Vi
ska visst ha nån sorts party hemma hos henne, för vi kan gott slå ihop vårt

firande tycker Mollies matte.

Det tycker jag också - men jag vill ABSOLUT att vi firar min födelsedag OCKSÅ,
här hemma sedan. På riktiga datumet, alltså! Javisst, säger matte, och då ska du

få ett grisöra! -  Ibland är hon rätt bra, faktiskt! Fattar precis vad jag menar... 

13 maj
Kram bättre än nässelsoppa
När jag skriver det här är det åtminstone för matte fortfarande tisdag (fast det är
det INTE. klockan är halv två på natten). Men det gör detsamma, vi kallar det väl
för i dag då i alla fall, så att hon blir nöjd, hon matten!

Har träffat Mollie idag! Betedde mig löjligt tyckte matte, som började gny som en
liten valp flera kilometer innan vi var framme. Alltså, det var JAG som började
gny, inte matte.

Här har vi upptäckt att vi inte var ensamma i skogen - men den som kom vände
och gick åt ett annat håll när hon hörde oss! Konstig prick, som inte kom och
hälsade.

 

När matte ropar, då kommer jag!



 

Matte fick nässelsoppa som hon inte tycker om, men jag fick minsann en kram
jag!

 

Här tycker Mollie också att min matte är bra störig...



 

Så här betedde jag mig när vi kom hem... Så ser en slocknad jappe ut. 
 

 

11 maj
Tur att katter finns när man behöver tröst
Jag ÄR faktiskt inte riktigt bra än. Är förstås lite bättre i magen, men baken fick
sig ett par duschar i dag också. Äter inte - tvingade i mig ett märgkex... Och en
liten, liten ostbit. En liten bit gurka och så småningom en skorpa. Men nu är det
stopp.

Matte gosar ganska mycket med mig, men hon är inte den enda.



Det känns lite bättre när man märker att nån bryr sig.

Det är Filip som förstår att jag behöver lite tröst.



Matte är den som inte förstår varför jag inte vill ligga uppe på sköna
kontorssängen i stället. Det FÅR jag, men jag VILL ju hellre ligga på golvet!

Jag tror inte att jag ska äta magsjuka katters kräks något mer! Matte hade rätt
den här gången, men det var minsann inte lätt att veta. För det händer väldigt
sällan, om ni frågar mej. Att hon har rätt, alltså.

 

8 maj
Värdelös dag
Jag BLEV smittad - jäklar också att matte skulle få rätt! Jag väckte henne vid
fyratiden i natt, för jag måste ut! Behövde vara ute ganska länge och när jag kom
in konstaterade matte att det mesta tycktes ha stannat i min päls, kunde väl inte
jag hjälpa heller att bajset var rinnande!!! Så det blev baktvätt i duschen. Var väl i
och för sig helt okej i det här läget, och jag förlät matte eftersom hon fick gå upp
och dona med mej när hon bara hade hunnit sova ett par timmar, så hon måste
väl få avreagera sej.

I dag har hon varit borta väldig massa timmar och jag har passat huset. Världens
tråkdag, alltså.

Men både katterna och jag mår i alla fall bra igen.

Och mer än så här är inte den här dagen värd att skriva om för min del!

 

7 maj 
Matte stönar - gillar visst inte oss?
Någon katt bajsade på duschrumsgolvet. Väldigt lös i magen... Matte tog om
hand. Senare hörde jag ett riktigt gällt "neeej!!" från sovrummet. Den här gången
hade "olyckan" hänt i hennes säng! Nästan rinnande där också!

Tvättmaskinen gick igång. Matte försökte komma underfund med vilken av
katterna som tydligen inte mådde så bra - hittade ingen av dom inomhus...

Efter ytterligare nån timme vad det dags för tredje gången - nu på golvet i hallen!
Men BREDVID mattan som tur var. Ut med den katt hon hittade - Filip. "Låt nu bli
att äta nåt mer olämpligt", sa hon!

Sen, när hon satt vid datorn hörde vi nåt konstigt ljud! Maxi kräktes! Han hade
visst gömt sig nånstans. Ut med katten, förmaning till mig som jag struntade i - för
när hon kom tillbaks för att städa så hade jag redan gjort det! Tror ni hon blev
glad - DET BLEV HON INTE! Påstår att nu kommer väl jag också att må dåligt...



Vill jag inte göra, men när man hittar så där intressanta saker inomhus, så...

Jag får inte pussa matte.

En pläd från kräkset har just hamnat i tvättmaskinen efter lakanen. Sen väntar
madrasskyddet från mattes säng...

Tror inte hon gillar varken sina katter eller sin hund just nu.

"Det gör jag VISST", säger hon, "men om ni inte stoppade i er så mycket läskigt
så skulle ni vara ÄNNU trevligare."

Vore vi kanske - men VI skulle inte alls ha lika trevligt som nu. Lite besvär får
hon väl tåla! Tror hon är aningen orolig också, men bara en aning. För sånt här
händer ibland med katter.

Bilder på eländena? Nä, matte vägrar. Inga bajsbilder på min sida, säger hon.
Och kameran är ju hennes.

6 maj
Vaktade min fästmö idag
I dag (som för dig som läser säkert är i går)  var en toppendag! Mollie förstås -
hon var här nästan hela dan. Inte nog med det - jag träffade en ny kompis!
Sverre, han är en isländsk fårhund.

 

Han blev lite intresserad av Mollie också - men henne vaktade jag noga! Våra
mattar skrattade åt mej, men vaddå - har man en fästmö ska man väl se till att

vakta henne! Hon är MIN.



 

Här har jag just jagat bort honom - som ni ser så var Mollie tursamt nog inte
särskilt intresserad. Klart hon inte var!!

 

Men dessemellan hade vi väldigt kul. Sverre badade också, var inte alls samma
badkruka som Mollie. Honom kommer jag att träffa fler gånger.



 

Hemma hos mej fick Mollie låna min Wubba!  Hade inget val, när jag försökte att
OCKSÅ få leka lite med den så morrade hon åt mig!

Nåja - nu när hon har åkt hem så är den i alla fall min igen. Kommer den att vara
i ett par veckor nu. Och hon lät mig ju få smågnaga lite på ett ben i stället, alltså

ett RIKTIGT ben, hennes ben, idag siktade jag in mig på högra bakbenet. Faktiskt
mycket trevligare att grejsa med än med Wubba.

Natti!    (Matte skriver bl.a. om svanarna igen.)

4 maj
Det regnar på mina dynor!
Matte kom ihåg att låsa dörren i går natt. Hm...

Hon är knäpp på andra sätt också. I går gjorde hon ingenting, i dag tänker hon
visst göra allting. Hon ska göra min bil vårfin, till att börja med. Först invändigt.
Krånglade ut min bur, stoppade ett par mattor i tvättmaskinen och lade resten till
vädring. Började dammsuga. Menade att en mer skräp- och fällningsbenägen
hund än jag bara inte kan finnas! (Klart hon har fel.)

Då började det regna. "Typiskt", sa matte, "jag visste väl det!"
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Hur kan man vara så dum? Veta att det ska börja regna och ändå lyfta ut allt? 
Hon fick förstås lyfta in allt igen i en väldig fart och huller om buller. In till datorn i
stället - och precis just nu börjar solen skina igen!

Antar att hon tänker börja om och ta ut allt, fast hon förstås vet att det snart
kommer en ny regnskur...

Jajamensan - hon är redan på väg ut! 

3 maj
Hurra för olåst - men ilsken matte
Jätteskoj i morse! Matte var uppe och åt något, sen släppte hon ut mej på tomten
en stund och gav mig frukost - och sen gick hon och la sig igen! Hade inte ens
klätt på sej!  Hade väldigt ont i huvud och rygg, sa hon. Hon somnade visst. Jag
hade tråkigt.

Men så kom det skojiga! En av mina favoritgrannar kom inklivande, jag mötte
henne och busade och hoppade och skällde så att matte vaknade. Bra knep, tror
jag ska göra så ofta när hon sover...

Min kompisgranne och jag överraskade matte i sovrummet innan hon hade hunnit
klä på sig mer än en halv tröja. Hon borde ju ha blivit väldigt glatt överraskad
över trevligt besök, men det verkade hon inte alls bli.

Struntade väl jag i, äntligen hände det ju nåt! Jag hade jättekul och hade lite
dragkamp med kuliga grannen som fick väldigt brått bort från sovrumsdörren och
ut i vardagsrummet. Bra, för där hade vi bättre svängrum. Jag försökte bjuda
henne på ett par av mina ben (märgben alltså) för att hon verkligen skulle fatta
hur välkommen hon var och att hon borde göra ett sånt här besök till en daglig
vana.

Tror inte att allt väsen gjorde mattes huvud bättre. Men vaddå, hon måste ju
tänka lite på mej också!

Ska försöka distrahera matte så att hon glömmer att låsa dörren i kväll också! . Vi
tycker inte lika här. Hon tyckte visst inte om att halvnaken ta emot oväntat
besök i sovrummet. Löjligt konventionell är vad hon är! Hon borde lära av mej.

1 maj
Vacker men skrämmande Valborg
Mariefred är ju en trivsam liten stad, tänkte matte. Men hon hade helt fel. Alldeles
för mycket folk, men som tur var mötte jag en och annan hund att hälsa på.
Matte vill gärna visa några bilder, dom får tydligen inte plats på hennes
Dagsländor? För många svanar där, säger hon. Hm - i alla fall tyckte HON att det
var jättefint att höra våren sjungas in i Mariefred.
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Men majbrasan - den var tydligen anpassad till eventuell brandfara - man eldade i
en container. Tidigare hade man alltid eldat på en flotte ute på vattnet, sa mattes

vänner. Hade väl varit ännu mindre brandfara då?



Men sen kom stora fasan - vi hann inte iväg till våra bilar innan nån försökte
skjuta oss! Vi trängde oss mellan alla människor och sen nästan sprang vi, matte
och jag och några till med hundar, men det DÅNADE i den smala gränden och
jag trodde aldrig att vi skulle komma levande därifrån.

Matte var jätteledsen för min skull  - hon trodde inte dom skulle börja skjuta så
snart! Men vi klarade oss! Hoppas alla andra gjorde det också. Aldrig förr har jag
varit så rädd, och aldrig har jag haft SÅ bråttom att hoppa in i bilen - RÄDDAD!!!
Och sen slutade dom skjuta. Matte försökte fotografera, men eftersom det ju var
jag som var viktigast så blev det bara ett klick på måfå och resultatet blev
därefter.

Vi for hem direkt, för nu behövde jag trygghet, sa matte. Och det fick jag. Mår bra
nu! 



 

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