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 25 Söndag (3d[je] i fastan). Sof middag i fyren.
 26 På fm fällt ett par torra tallar i dalen ö[ster] om fyren till tvättved. Frun-

timren kokt lut inne i köket.
 27 Fruntimren tvättat. Jag var på vinden att göra klart etc. etc.
 28 Hjelpt Ida wid brunnen med watten ty klappade kläder.

1883  mars
 1 Skiftat lampa i lentillen. N.W. med storm o[ch] snöbyar.
 2 På fm fällde 2ne små torrtallar straxt vid min s.k. svingård. Sågat upp 

dem o.s.v. Gräl om tidningar Gotl[ands] Alleh[anda].
 3 På fm gick min fru Fia och Emma Söderlund till Gården. Förfriskning.
 4 Söndag (1a b[ön]d[agen]). Fia vid Gården. På qvällen var Söderlund 

inne hos mig.
 5 På fm manglade Ida och jag wår tvätt – Fia vid Gården.
 6 På fm strykved, Ida strök in tvätten. Blef snöväder och Fia ännu vid 

Gården. Sopat snö. N.O. vind.
 7 Gick efter Fia vid Gården kl 1/2 9, hemkom kl 1/2 1 em.

 6–7 Den 3dje gick Fia o[ch] Emma till Gården, hemkom den 7 = 4 nätter.
 8 På fm sågat åt mig sjelf. 2° kalt.
 9 Sågat åt mig sjelf. War i fyren m.m.
 10 Ida tvättat strumpor m.m. och hon och jag uttog en tunna från köket 

som var inne till upptining, wedbotunnan. Skral i bröstet – men hjelp af 
medicin och träbott[nar].

 11 Söndag (5te i fast[an]). Skref räkning med fru Eklund.
 12 Fias årsdag. Dem grädd[ad]e bullar i spiseln etc. Jag skrifvit några bref 

i förråd till kuttern kommer. Hj[almar] och Carl B[ourgströ]m inne på 
qvällen. N.O. storm och snöbyar. F[int] b[röd] i spis.

 13 På fm skrifvit något i förråd. Sågat åt mig sjelf m.m.
 14 På fm skref något i förråd (x på Mathildadagen af Ida).
 15 På fm skref något (både Fia och Ida förkirda). War fråga om att låta sy 

Idas tyg ylle i land.
 16 Skref något i förråd eller till Thilda Gummesson – sågat åt mig sjelf.

Fyrplatsen sedd från södra fyren någon gång på 1880-talet.

099-oscar_lillja-inlaga-101212.indd   344-345 2010-12-13   09:12:16


