
Våldsam nattlig brand 
i Gunnarskog 

 

Kooperativa affären i Lilla Årbotten 

nedbrunnen 
    En  förhärjande eldsvåda la- 
de  natten  till  lördagen  Gun- 
narskogs Kooperativa handels- 
förenings   filial  i   Årbotten  i 
aska.   Branden, som inträffa- 
de vid midnattstiden var myc- 
ket våldsam och räddningsar- 
betet måste inskränkas till att 
söka   rädda  det   närbelägna 
skolhuset, en bostadsfastighet 
och  en  till   affären   hörande  
magasinsbyggnad.  På  grund 
av  eldens  häftiga   spridning 
lyckades endast en obetydlig- 
het av det stora inneliggande 
lagret värderat till 12—13.000 
kr. räddas.  Orsaken   till  eld- 
svådan är med största sanno-
likhet  att söka i den bristfälli- 
ga muren. 
 
   Elden  upptäcktes  vid  halv elva- 

tiden på kvällen av några personer, 

som genast alarmerade folk. Rädd-

ningsmanskapet  kunde  emellertid 

ingenting  göra  åt  att  hindra  den 

fullständiga  övertändningen  utan 

inriktade  sig  genast  på att hindra  

dess   spridning.   Tack  vare  den 

nästan fullständiga vindstillan som  

rådde   lyckades   man  också  här- 

utinnan,  men  hade  vinden  varit 

endast litet ostlig skulle även med 

största  sannolikhet även det allde- 

les  intill  belägna skolhuset  blivit 

lågornas  rov. Däremot var den in- 

tilliggande bostadsfastigheten inte 

så  allvarligt  hotad, som en maga- 

sinsbyggnad   tillhörande  affären. 

Genom stora ansträngningar und- 

gick dock även detta läggas i aska. 

   Strax  efter  kl. 1 på  natten  var 

hela  byggnaden nedbrunnen och 

därmed även det inneliggande lag- 

ret, av  vilket  knappast  något ge- 

nom  den  hastiga övertändningen 

lyckades räddas. För endast några 

dagar   sedan  hade  föreståndaren 

för affären fått hem en hel del nya 

varor,   varför  lagret  var  mycket 

stort och värdesättes till mellan 12- 

och 13.000 kronor. 

   Den brunna fastigheten, som var 

ganska gammal, inrymde ingen bo- 

stad  åt  föreståndaren utan endast 

butikslokaler, magasin och kontor. 

Enligt vad som uppgives hade mu- 

ren,  sedan  en  längre  tid  tillbaka 

varit bristfällig och det antages  nu 

att   eldens  uppkomst  är  att  söka  

häri.  Det brunna var  försäkrat  till  

fullo.  
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