
 

1804 1 Augusti  

Den döde: Jean  

Föräldrar: Nils Andersson och Märtha Joh.dotter  

Bor: Elmberget  

Begravd 5 Augusti 1804 

 

Gift man, född i St. flyttade /10 1751, gift 1776  

med Pig. Annika Jansdotter från Ekeberg. Samman-  

aflat med henne 1 son och 2 döttrar. - Den 1 aug.  

bittida, något förr än solen gick upp, blev han  

af åskan i sin egen stufva ihjälslagen.  

Uti stufvan var han, hustrun och sonen 25 år  

gammal. Man stod vid spisen, hustrun midt på  

golfvet och son låg i en bänk under et fen-  

ster midt emot spisen. Åskan slog ned genom  

skorsten, lotsade leret och några stenar i hvalf-  

vet, mannen som stod vid spísen förmodeligen  

att tända ny eld, föll framstupa i spisen, hustrun  

föll baklänges, hennes fötter var vid i aln från  

spisen. Åskstrålen delte sig, en gick genom  

fönstret under hvilket son låg afklädd, den  

andra tog en vertical vinkel från spisen in  

i en liten kammare spilrade något i millan  

väggen, och tog et hol genom stenfoten, ristade  

jorden utom stufvan, visade märken efter sig  

i en gjardesgård ej långt från stufvan och ska-  

lade sedan en liten björk. Sonen sprang  

genast opp, trodde at stugan skulle bränna  

upp. Drog först modren ut på gården, som  

ej gaf tekn til lif, dernäst fadren; efter  

en stund, sedan han ropat och skakat dem  

lyftade modren upp ögonen, men hos fadren  

var alt bemödande fåfängt; han hade  

tvänne blodviten i hufvudet, förmodeligen  

en åkomma af fallet och ei af åskan, men  

vid näsan tycktes han vara något bränd.  

Et grufveligt åskdunder med et hällande rägn  

hade väkt dem så bittida. Hustrun hade  

först gått upp, och mannen folgde efter at  

hjelpa henne upp forstudörren som var af reg-  

net trög at öpna. därpå fölgdes de begge in  

i stufvan, och strax derpå skedde åskslaget.  

 

53 år  
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