Döde uto i Ö:Enhörna
Januarii
Den döde: f.d. Bonden, Arrendatorn
af Carlholmen, Johan Erik
Söderholms hustru
Cathrina Andersdotter
född 1826 26/6 Y: Selö.
Efterlemna Enkling och 2ne
minderårige döttar. Den
ena 7 -- den andra 1/2 år gammal

År 1860

Dödsdag: Januarii 5
Begr.dag: Januarii 15
Ålder: 33 år
Dödsorsak: Vådligen Omkommen,
Drunknad. på svag is.

Händelsen må här tecknas – såsom den för mig blifvit berättad
af Enkomannen: Corpus delicti Ipse Ericus Söderholm –
och införes honom här sjelf talande:
”Jag ( ?? J:E: Söderholm) hade varit på dagsverke på Jurstaholme
och skulle återvända till hemmet --- Min beskedliga hustru,
den jag alldrig kan glömma – ”Gud fröjde hennes själ!”
Hon skickade vår dränggosse med kälke mig till mötes
emedan hon visste att jag, såsom, tillfälligtvis ofärdig i knäet,
med svårighet kunde färdas å Glans-is –
Tjenstgossen förde mig, sittande på kälken – Komna
nära stranden, yttrade jag: ”Halt! Gå nu före du med
staken och undersök isen – här var svag is i morse”
Gossen går, kännande för sig med staken (åran), stannar
med yttrande: ”Det bär åt botten” – i samma ögonblick brast isen under mina fötter och jag föll i vattnet. Nödrop från mig och gossen läto höra sig.
Hastande till vår hjelp föll hustru min ett
offer för sin ifver. – blef ett rof för döden –
Isan brast --- Qvinnan sträckte sina till bön
sammanknäpta händer mot himlen och sjönk
i djupet. – då var äfven jag nära, att i förtviflan
förlora all fattning --- några minuter till, och jag hade
icke mera funnits bland de lefvande – men Försynen
ville skona mig --- Menniskor kommo till min räddning
och drogo mig ur vattnet …”
Döden är en snara, ingen vet när han faller deruti.
Mors certa, hora incerta. *
Källa: Överenhörna CI:6 (1856-1861) Bild 410
*) Mors certa, hora incerta. = Döden är säker, stunden är osäker.

