Onsdag 1 januari 1992
3 gr varmt
Värsta storm, 40 sekundmeter, halka,
källardörren och altangrinden blåste ner och bara slog,
”ensam hela dagen”
TV 2 fungerade inte
rädd!
Svårt med ensamheten och oro i bröstet,
saknar min Ernfrid varje dag.
sover ofta dåligt
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Torsdag 2 januari 1992
2 gr kallt, lite snö.

0 gr, halt, lite snö, blåst.

Har satt haka på källardörren så
den inte blåser upp men det var jobbigt.

Lagt upp byxor jag fått av Lennarts till julklapp.

Har även fått till TV så den fungerar.
Moster Rut och Rakel hälsade på.
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Fredag 3 januari 1992

Mår inte riktigt bra, har haft guldkrokar för ögonen,
men har nu gått över.
influensa besvär i öron, bara smäller
mår dåligt
vill bara ligga
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Måndag 13 januari 1992

Fredag 7 februari 1992

10 gr kallt snö blåst

2 gr varmt

Rut och Olle Spets och jag var bjuden till Rakel
på kaffe och smörgåsar och kakor, trevligt

varit ute skottat snö (trött andfått)
bjuden till Gertrud på kaffe, Rut och jag.

men svårt med mina öron
Har städat idag.
Rut Spets hälsade på
hjälpte henne med håret.
Följt Anita och moster Rut och handlat,
Anita var till Umeå idag, läser där, duktig.
fortsätter med stickning,
alltid något på gång.
Sven ringde, blev så glad.
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Lördag 15 februari 1992
6 gr kallt

Fredag 28 februari 1992

2 år idag sen Ernfrid gick bort, ”lessen”

0 gr mulet
sovit dåligt, ont i benen
torkat golven, tvättat,

bakat havrekex idag

Elvida ringt

Rut och Olle kom hit och drack kaffe och kex, roligt
fick ha sällskap.

Moster Rut hit på morron
bra!

såg på Dallas sen.

ont i benen,
orolig,
varit till Rut en stund.

Elvida ringde.
Kjell ringde.

ensamhet, svår.
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Lördag 29 februari 1992

Lördag 7 mars 1992

0 gr, mulet, lite regn

3 gr varmt, halka

följt med moster Rut och Anita till Stensöden
på en affär, köpte ingenting.

Moster Rut och Gertrud varit hit och druckit kaffe.

Rut Spets och Olle kom hit på kvällen och drack
kaffe.
Lena Oskar kom hit, de var i stugan,
skulle baka bröd på söndag.

Rut Spets och jag varit och gratulerat Rakel,
som fyller 75 år på måndag.
Brummar så i huvudet så jag får panik,
hur ska jag få nån hjälp, mår dåligt.
sitter och syr på duken.

Moster Rut var också hit, bra med sällskap,
känner mej så nere, hur ska jag bli som
vanligt igen.

Moster Rut och jag vart bjuden till Rut och Olle
på kaffe på kvällen,
såg sen Dallas.
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Söndag 15 mars 1992
2 gr kallt, soligt, nordväst.

Fredag 1 maj 1992
1 gr kallt på morron, sol, sen mulet, regn
Sov bra hos Rut.

sovit dåligt, vaknade ½ 1, sen bara ”snurrat”,
(hopplöst) moster Rut in på morron, bra.

Kjell, Elvida, Rut Spets och Gösta ringt, roligt!

Elvida ringt, hon var hos Rolf i Västanå.

Bjöd hem Rut och Gertrud på kaffe kl 1.

Kjell och Rut och Gertrud varit hit, druckit kaffe.

stekt lever, ätit, virkat.

varit på kiosken köpt mjölk

legat en stund.

brummar så, måste gå ut, panik!

Allt annorlunda, ingen demonstration har jag sett,
som Ernfrid och jag alltid brukade se.

Rut varit hit och suttit med virkning.
Rut Spets ringde.
Bertil ringde, alltid på söndagkväll, snäll!
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Tisdag 5 maj 1992

Måndag 11 maj 1992

5 gr varmt sol fint

4 gr varmt, sovit oroligt

Olle Spets skjutsa mej till Doktorn i Husum,
Mirjam Brandt, allt gick bra, 170/90 blodtryck,
inga bakterier, återbesök den 1 sept.

ska till stan i dag, mammografi,
Alice och Sibylla, ska få åka av henne.

var på post och bank och Konsum,
gick sen hem, Erling tog kassen på cykeln åt mej.
Var sen ute och räfsade en stund.
Moster Rut hit en stund,
Rut S och Rakel på kvällen.

Elvida ringt, moster Rut hit en stund.
Gösta ringt.
Har varit på mammografi, det gick fort,
lock för örat hela tiden, (hopplöst, konstigt, nerverna)
bakat kakor på förmiddan.
Rut S och Gertrud kom in på kvällen en stund.

ringde till Märta
Kommuns arbetare varit och jobbat här i diket.
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Fredag 19 juni 1992
midsommarafton
14 gr varmt, inte sovit!

Söndag 26 juli 1992
16 gr varmt, sovit dåligt, hjärtat oroligt,
hur ska det bli, tål nog ej tymolut, medesin, ska nu sluta,
hjälp mej.

haft värk i en hand, konstigt.
ringt till Gösta talat med Inga-Märta,
de skulle fara till Köpmanholmen.

Fick följa Rut och Anita ut till Mosjön en stund,
drack kaffe där, roligt.
Oskar kom hit. Lennart, Albin och Kjell.

Jag ska åka med Lasse till Mosjön på eftermiddan,
och vara med Rut och Aina, snällt, hoppas jag orkar.
Anita och Lasse kom hit och klippte gräsmattan
åt mej,
jag vart så glad, bjöd in dom på kaffe och saft, snällt.

Lena kom hit kl 6 och permanenta mej,
gjorde blåbärspaj,
Lennart slog gräset i diket,
dom är så snälla.
Lennart skulle börja jobba nu på måndag, en vecka.

Har varit i Mosjön nu, ätit potatis och lax, kaffe
och tårta,
jag hade bullar och kakor med mej,
Bertil N fick en karamellpåse.

Sven ringde.
Jag var till Rut S, fick jordgubbar, snällt.

kom hem kl 9, var in till Gertrud en stund,
sen kom Rut S hit, hoppas få sova.
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Lördag 1 augusti 1992

Söndag 2 augusti 1992

12 gr varmt blåsigt,
sovit bättre, småvärk i örat, tagit näsdroppar.

12 gr varmt, sol, blåst, mulet.
sovit oroligt.

Elvida ringt.

Albin har sån hosta, han ligger hos mej idag
i kammarsoffan,
Lena hämta Oskar kl 12.

gjort ordning på köttet.
långsamt.
inga örondroppar i dag.
Varit till Rut S druckit kaffe ute, fått rabarber.
Lena ringde att hon skulle komma och hämta mej
åt middag där, Albin och Oskar följde med hem
till mej,
låg över, Lennart och Lena skulle ut och dansa.
Albin förkyld och hosta och feber.

Jag ger Albin honungsvatten, och vill bara passa
upp Albin och Oskar,
tycker det är roligt att de är här.
Moster Rut har kommit hem från Mosjön.
Rut S hit en stund.
Konfirmationsträff idag,
men jag har inte varit.

Roligt hälsa på hos Lena och Lennart,
snälla!
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Torsdag 6 augusti 1992

Lördag 8 augusti 1992

15 gr varmt blåst regn
sovit bra, men orolig

15 gr sol blåst
sovit bättre, brummar

moster Rut hit på morron, hon skulle ha främmande.

Följt med Rut och Olle ut och plockat lite blåbär
åkte långt, hade kaffe med oss,
roligt med sällskap.

jag bakade bullar och kakor, fick grovbullar av Rut S,
hon fick vetebullar av mej,

Lena kom hit med tårta, Albin fyller 14 år.
Anita fyllde år så hon fick kräfttallrikar av mej,
vart sen bjuden dit på kaffe,
Aina och Bertil N och Elisabet, och pojkarna var där.

tvätt i maskin.
Rut S kom hit sen på kvällen, snällt.

Rut S hit en stund på kvällen.
ringde Gösta och Lennart Elvida
Ringde till Lena, Albin var lite bättre.
Tala med Karin Ulander.

Hur ska jag bli lugn i bröstet, och bli som
vanligt igen.
Jag har ju så snälla barn, och barnbarn, och sonhustrur

Jag har så svårt med ensamheten, saknar min
Ernfrid så, mer och mer.
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Onsdag 9 september 1992

Tisdag 22 september 1992

9 gr mulet regn sol
sovit bättre, men oro.

10 gr mulet regn
sovit bättre, men mår dåligt inombords.

ska nu äta, läst tidning

har börjat sy och klippa till en blus av
gammal klänning.

Moster Rut till Doktorn i dag.
Bjöd Rut och Gertrud på kaffe
när Rut kom tillbaka, allt bra.
Jag saknar min Ernfrid så,
ensamheten är så svår,
meningslöst,
tvingar mig till allt.
Giv mig öppna öron!
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Moster Rut till mig på förmiddagskaffe,
hälsade på hos Rut S en stund.
Har fått besvär med avloppet i källaren,
försökt med vattenslang men inte fått upp det
jag är alldeles slut!
ska ringa kommunen imorgon,
hoppas få hjälp, finns ingen att leja,
hur ska jag göra,
hjälp mej!
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Onsdag 23 september 1992
10 gr mulet, sovit dåligt.
Moster Rut ringt kommun. Grundberg kom hit,
han fick upp ledningen, tätt från tvättstugan
till ”svalan”
jag hade varit nere och spolat ledningarna,
alldeles slut.
varit till moster Rut och ätit grönsoppa,
hon är så snäll.
måste nu gå och lägga mej.

Tisdag 13 oktober 1992
4–5 gr kallt sovit dåligt,
humör på noll, tät i näsan
moster Rut hit, hon städar och stökar bort i uthuset,
Lasse hjälper henne.
Jag har skrivit brev till Bertil och Christer,
de fyller år, ska nu gå på postlådan.
ont i huvudet, hur har det blivit.
Elvida och Rut S har ringt.
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Elvida ringt.
Rut S och Rakel in en stund.

Har bytt gardiner uppe på vind idag, dammsugit.

gjort köttfärslimpa, manglat åt Kjell
han köpte köttfärs åt mej.

Rut S hit en stund, moster Rut in en stund.
Gösta ringt och det var roligt.

Märta ringt, Gösta ringt
han kommer hem på fredag,
ville att jag skulle vara barnvakt på måndag.

långsam dag,
brummar så att jag vet ej hur jag ska göra,
blir så nervös, vad är det för fel.

Sven ringt, roligt när pojkarna mina ringer.

Talat med Lennart, han hade dragit upp båten, jobbat.
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Lördag 31 oktober 1992

Lördag 21 november 1992

10 gr kallt, snöar,
sovit dåligt, snöar så hela dagen.

1 gr kallt snö blåst
sovit bättre

Gösta och Inga-Märta kom hit idag,
för att vara här på eftermiddag.

delat kalvsyltan och paketerat och lagt i frysen.
Kjell in en stund,
moster Rut och Lasse och Anita till Mosjön,
skottat snö.

Barnen var ute i backen och åkte kälke och bob,
Wille fick benet under bobben,
så han bröt benet och måste åka till lasarettet,
det vart så lessamt, ska ringa så vi får höra hur det var.

Rut S ringt, Olle in hämtat tidning.

han vart gipsad och får stanna där till i morron.

Olga ringt.

det var lessamt att det ska hända så synd
om honom,
och även Inga-Märta och Gösta och Emmy.

Jag skottat altan och lite på gården,
tvättat en maskin,
ätit potatis och pylsa,
stickat
gick till moster Rut på kvällen,
Rut ringt till Karl, Lisa mådde ganska bra
efter operation.
sett Dallas.
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