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 28 Afseglade f[yr]mäst[aren] och Pettersson till Gotland. Qvar vid w[estra 
sidan] t[ill] qvällen.

 29 Skurat skott och däck öfver alt i öfra våningen i fyrtornet.
 30 War åt Österbo för egen räkning med F[ia].

1861  maj
 1 Skiftat lampa i lentillen.
 2 Skurat bleckkärl. Öst sand ur och omkring en pråm vid Bredsand. Wa-

rit vid Gamla hamn för lastning af wed men gick hem igen, kunde ej 
lasta. [Följande mening överstruken:] Sundberg hitkom med wår båt 
samma gång.

 3 Hemkom f[yr]m[ästaren] o[ch] P[ettersso]n med båten från Gotland, 
låg vid Gården. Sundberg åtföljd[e] hit med vår båt. Sundberg afhäm-
tade sin egen båt.

 4 Afseglade Sundberg och Rosendahl, den s[ist]nämde till Tingen.
 6 Gått till Warfvet skogen, segland[e] med den skäfve båten från 

Warfv[et] till Bredsand. Hemtagit div[erse] saker.
 7 Lastat »Snabben« till kl 5 em.
 8 Gick men hemkom före Snabben.
 9 Kl 6 på morgon[en] strandade finska briggen Sophie vid Beckrefvet.

(Sjuk). [Ändrat till:] Strandade vid 10tiden den 8 och framkom kl 6 på 
morgon[en] till stationen. Christi himmelfärd.

 10 Lastat Snabben.
 11 Lastat Snabben. Seglade.
 12 (Böndag). War och skulle utsätta en pråm för att sjåa på strandade 

brigg[en] Sophia, men kunde ej för sjögång.
 15 Skiftat lampa i lentillen.
 19 (Pingsdag) Hållit bön.
 20 (2dag pingst) Sjåat på strandade brigg[en] Sophia. Riggat af undervan-

ten och transp[orterat] till Österbo.
 21 Sjuk, kunde ej sjåa. Ankom »Snabben«.
 22 Lastat Snabben vid G[amla] hamn.
 23 Dito vid Beckrefvet (fade)[?].
 24 På aftonen afgick finska besättningen på Snabben till Wisby.
 26 Till Sidéns (fade)[?]. (Söndag)
 27 Skurat reverberna på lentillen för dagen.
 28 Lagt gärdesgård vid Warfvet.
 29 Dito – dito – dito.
 30 Tvättat oljelappar för fyren.
 31 Warit vid fårklippning fram vid Warfvet.

1861  juni
 1 Skiftat lampa i lentillen.
 3 Warit vid Österbo. Rott med båt, hemtat ett löståg som F[ia] hittat. 

Satt flundregarn 1a gången.
 4 Sundberg ankom med finska kapt[enen]. Lossat hö åt f[yr]m[ästaren] 

vid Bredsand. Gjort rent i fyren, galleri o[ch] waktrumsdäck.
 5 Arbetat med lastens bergning efter strandade brigg[en] Sophia.
 6 Dito – dito – dito.
 7 Dito – dito – dito.
 8 Dito – dito – dito.
 9 S[öndag]. Afseglade f[yr]m[ästaren] och Pettersson till Gotland. Äfven 

afgick finska kapten.

 10 Arbetat för flaggstånguppsättande. Krattat gårdsplanen m.m.
 11 Torkat lentillen fm, äfven upphängt nät, gjort rent kring boningshuset, 

klipt Nisse och nedburet nättråget till Bredsands udde.
 12 Ankom en finsk skonare att afhämta briggens tackling. Sjåat, tagit an-

kare och kettingar ombord.
 13 Sjåat ombord å finska skonerten men fick bräcka af för stark blåst på 

fm. Hemkom f[yr]m[ästaren] och Pettersson.
 14 Arbetat på finska skonerten med brädor för dagen.
 15 Dito – dito. Klar, afseglade på eft[er]m[iddagen]. Ankom mästerlotsen 

Winberg från Wisby med 400 k[anno]r olja till fyrarna.
 16 S[öndag] Upptagit och störtat oljan för n[orra] fyren, och Winberg 

afseglade kl 11 fm.
 17 På fm gjort rent undra botten i fyren. N. storm. Uppdraget alla båtarna 

som slagit sig långs med stranden på fm.
 18 Putsat mäst hela dagen i fyren, wäntat fördelningschefen. S.V. wind, 

storm nära nog.
 19 Huggit kastved. N.O. Kapt[en] ej kommit. På aft[onen] S.O.
 20 Ankom kapt[en] Deretes med jakten till Bredsand kl 7 på morgonen. På 

eft[er]m[iddagen] kl 3 stått examnar m.m. Legat på jakten för natten 
vid Warfvet. Seglade till Bredsand på morgonen.

 21 Inspekterade kapt[en] Duriets norra fyren på fm samt inventerade den, 
äfven inventerat i bodarne. Skrifvit åt kapt[en].

 22 Warit vid inventering i bodarne. Skrifvit åt kapt[en]. Legat på jakten 
vid Bredsand för natten.

 23 S[öndag] (Midsommars afton). Skrifvit till kl 2 eft[er]m[iddagen] åt 
kapt[en]. Burit ned saker till Bredsand. Kl 1/2 3 afseglade kapt[en] med 
jakten. Petterssons permisjon börjat för 14 dagar.

 24 På morgon huggit löf till boställena; hållit bön hos f[yr]m[ästaren] kl 11 
fm. Gått åt Gården för egen räkning (Midsommarsdagen).

 25 Tjärat takryggåsar – windskador m.m. för dagen. Äfven båtarna utom-
bords.

 26 Dito alla trappor på boställen och uthus för fm. Em tjärat båtarna in-
ombords, åror, tillen m.m.

 27 Skrifvit qvart[als]redovisning åt f[yr]m[ästaren].
 29 Huggit kastved. Suttit wakt ensammen hela veckan fr.o.m. 23 til o[ch] 

med den 30.

1861  juli
 1 Skiftat lampa i lentillen.
 4 Kl 10 gick till segels från Bredsand för resa till Carlskrona men kom ej 

längre än till Gården för motvind, gick till Bredsand skogen hem.
 7 Kl 11 fm gick till segels från Warfvet och kl 1/2 6 var i Fårösund.
 8 På aft[onen] ankom min permission, och kl 10 åkte till Wisby.
 9 War i Wisby kl 5 eft[er]m[iddagen].
 10 Kl 6 em gick ombord på ångf[artyget] Fransin och kl 5 fm den 11 an-

kom till Calmar.
 12 Kl 1/2 2 om natten gick ombord på ångf[artyget] Götha och kl 9 den
 13 Gick i land i Carlskrona. War i Carlskrona till den
 27 kl 9 fm då jag gick ombord på ångf[artyget] Transit no. 2 till Calmar, 

ditkom samma dag den 27 kl 3/4 till 5 till Calmar, och samma dag kl 6 
afgick med Fransin till Wisby och om söndags

 28 morgon kl 5 ankom till Wisby. På fm var hos kapt[en] Duretz.


