Sedan det blifvit anmält att flickan Thilda Jönsdotter från Petersdal under
Sjöabro som af 3dje Rotens fattigvårdsstyrelse blifvit bortaccorderad till Sven
Magnusson på Löfsdal under Gräflingsnäs att hon den 13 dennes af våda
omkommit i en på 90 fots afstånd från boningshuset å sistnämnde ställe belägen
brunn, så infann sig undertecknad på stället för att besigtiga den döda kroppen
och hålla förhör på stället om tilldragelsen.
Sven Magnusson var ej hemma den dagen olyckan skedde, men hans hustru
Anna Maria Andersdotter och hans mor Enkan Stina Svensdotter voro hemma,
och berättade att efter intagen middag gick flickan Thilda Jönsdotter dem
ovetande ut efter vatten och efter 10 minuters förlopp gingo först hustrun till
brunnen och fann flickan der med fötterna uppåt och genom skrik till Stina
Svensdotter kom äfven hon då de båda lyckades lyfta upp den redan då döda
kroppen.
Hustrun Katarina Johannesdotter från Gräflingsnäs nu närvarande, berättar att,
hon var på Löfsdal ett par timmar före denna händelse och fann då flickan frisk
och glad.
Jonas Jönsson i Linnerås nu närvarande berättar att han blef efterskickad för att
komma till stället der olyckan inträffat och gjorde allt försök att genom frottering
och gnidning återkalla lifvet, men förgäfves.
Hustrun Katarina Israelsdotter från Hjortsberg kom tillstädes en timmas tid efter
olyckshändelsen. och berättar att flickan då var upptagen ur brunnen, vet ej något
vidare om händelsen.
Isack Lönnberg kom staxt efter olyckstillfället och fann flickan intagen i stugan
och ännu ej kallnad. Känner ej vidare om händelsen.
Wid besigtning å den döda kroppen synes ett sår öfver hvardera ögat dom hon
förmodas erhållet i fallet, för öfrigt är hon blå på händerna och några andra
ställen å kroppen.
Af alla närvarande vitsordas att det alltid varit ett gott förhållande emellan
fosterföräldrarne och flickan.
Löfsdal den 14. Januari 1875.
Å kommunalnämndens wägnar

O. Blomgren
I Dödboken står att
”Thilda, dotter Backstugusittaren Jan Jaenson och Catharina Johannesdotter på
Sjöabro Backstuga” dog genom ”Olyckshändelse” ”föll ner i en källa” den 13
Jan. 1875, hon begravdes den 17 Jan.
Thilda blev 13 år och12 dagar gammal
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