
Arbråkolare föll i milan brändes illa.
Avled av skadorna.

På måndagsförmiddagen avled på Bollnäs lasarett 43-årige hemmansägaren 
Per Persson från Iste sub 4 i Arbrå socken. 

I onsdags förra veckan råkade han vid klubbning av en kolmila falla ner i den och  
brände sig därvid så svårt på benen och i underlivet, att hans liv inte stod att rädda.
Per Persson låg tillsammans med ett lag andra kolare uppe vid Djurbergskilen drygt  
halvmilen norr om Galven.

Vid 2-tiden gav sig Persson ut för att klubba en snart utgången mila i närheten av 
kojan. Han gick då han ansåg att det inte var så mycket arbete kvar med milan.
I mörkret råkade han emellertid stiga fel och föll ner i milöppningen.

Han hasade ner ungefär till midjan men hade sinnesnärvaro att snabbt kasta sig 
tillbaka uppåt. Han lyckades också komma upp men trots att allt skett mycket 
hastigt hade han inte undgått att bränna sig på benen och underlivet samt även på 
armarna. Smärtorna var stora och han hade det besvärligt att ta sig till kojan.

När han till slut hade släpat sig fram dit kunde han väcka sina inte ont anande 
kamrater, vilka skyndsamt ordnade för sjuktransport ner till Galven.
Man skjutsade Persson med häst o släde men först vid 6-tiden på morgonen kom 
man ner till Galven, varifrån den skadade i bil fördes till Bollnäs lasarett.

Perssons tillstånd ingav till en början inga större farhågor och skadorna ansågs inte 
livsfarliga. Men tillståndet förvärrades. Särskilt var det skadorna i underlivet som 
visades sig vara av allvarligare karaktär än vad man från början räknat med.

Och i måndags avled Persson.
Per Persson var känd som en duktig och skötsam jordbrukare och allmänt omtyckt 
av alla han kom i beröring med.
Han efterlämnar hustru och tre yngre barn. Han var född år 1898.


