N:o 20.

Inrikes Tidningar
Stockholm, Fredagen den 17 Februarii, År 1797.
Sidan 2

Karlskoga Socken i Örebro Län
den 5 Februari!
Natten til den 27 i sistl. månad tildrog
sig härstädes en händelse, lika så
ömmande som ryswärd för menskligheten, i det at wid en i Hemmanet Abborkärn upkommen eldswåda, 6 personer, mannen och hustrun i huset
samt 2:ne deras små barn, mannens
gamla fader och en tjensteflicka,
blefwo innebrände och af lågorna til
det mesta förtstörde. Man wet icke på
hwad sätt elden kommit lös; men wid
kl. 12 på natten uptäcktes den i köket
utanföre hwardagsstugan, i hwilken
alt husfolket, tilsammans 8 personer,
sofwo. Hustrun waknade först och
hörde dånet i köket, och ta mannen
upwäckt sprungit dit för at efterse
hwad som war å färde, möttes han i
dörren af rök och lågor. Til all olycka
hade stugan icke mer än denna utgång. Han wille derföre tränga genom
elden och röken til köksdörren, at där
skaffa undanflyckt, men i häpenheten
förwillad, kunde han den icke igenfinna. Emedlertid stötte hustrun ut et
fenster, genom hwilket hon med sit
minsta barn på armarna flyktade til
närmaste grannstuga. Där upwäckte
hon folket ock lemnade sit barn; men
modershjertat war icke tilfridstäldt
med at hafwa frälst et barn, då det
kom ihog at 2-ne andra ännu woro i
faran. Under et med häpenhet och tå-

rar blandadt rop af mine barn! - - mine
barn! skyndar hon åter til det fenstret,
från hwilket hon utgått, och ehuru rök
och lågor redan mötte henne, såg hon
dock ingen fara. Barnens frälsning
war hennes enda känsla Hon glömde
derföre sig sjelf, och - - - lik Spastara,
rusade in i elden; men utgången swarade hwarken mot hennes hopp, eller
mot ädelheten i hennes gerning. Elden
och röken woro för mycket starke, och
som man efteråt, sedan alt war nedbrunnit och afsläckt kunde sluta, har
hon af dem genast blifwit qwäfd, ty
hennes förbrända kropp igenfants,
straxt innanför fenstret. Af mannens
läge har man ock funnit at han återkommit ur köket i stugan, för at genom det öpnade fenstret finna undanflykt, samt at han där tagit det ena
barnet på armen, förmodligen i afsigt
at detsamma med sig utbära, men han
stupade med sin tära börda innan han
hant til fenstret. De brända qwarlefworna af de 3:ne öfrige, mannens
gamla fader, det medlersta barnet och
tjensteflickan, igenfunnos på samma
ställen i stugan, som deras sängar
stodo, och hafwa i dag, tillika med de
förut nämnde, blifwit behörigen jordförde, icke utan de ömmaste rörelser
hos alle närwarande, icke heller utan
de kraftigaste påminnelser at med all
möjelig försigtighet wårda den lika så
farliga som nyttiga elden.
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Bm Olof Ersson från Abborkärn
Bm Olof Olsson från Abborkärn

Gift
Gift

Bm Olof Olssons Hust. Annika Nilsdr fr. Abborkärn

Barnet Stina Olsdr från Abborkärn
Barnet Anna Olsdotter från Abborkärn
Flickan Maria Ersdr från Abborkärn

Alla desse
omkomne
vid en
nattetid
uppkomen
eldsvåda

71
36
26
3 9
2 1
15
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Storskifte 1774, Abborrtjärn

No 9 Sibbo Roten
Abborkjern
Bergsman Olof Olsson
Hust. Anna
dottern Stina
dottern Anna
Dottern Lisa

1758
1776
1793
1795
1796

Troligt läge för Olof Erssons torp

??Bergsm Olof Ersson
1727
Änkan
Hust. Magareta 1735

Vall flickan Maria

1782

Agne Adolfsson

