Unikt erbjudande!
Sundsvall har nyligen utsetts till Sveriges vackraste stad. Här kommer därför ett unikt
erbjudande från Team Heffners i samarbete med Föreningen Sundsvalls Brandkår.
Unna dig en spännande bok eller film med Sundsvall i centrum.		
Hälsningar, Tommy Jansson

Innehåll:
Sundsvallsbranden
Den tändande gnistan
Stadsbranden i Umeå
Total speltid

12:00
5:44
6:50
24:34

Content:
The Sundsvall Fire of 1888
A City ravaged by fire
Umeå City Fire
Total playing time
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Lindahl
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12:00
5:05
5:44
22:49

Sundsvall/Umeå 1888

25 juni, 1888. Det är midsommar och vackert väder. Egentligen är det bara
bönderna på stadsbergens vretar som bekymrar sig - för torkan – inte en
droppe regn har fallit på hela månaden. Strax efter tolv på midsommardagen
hörs en klämtringning från stadshusklockan – det har börjat brinna i handelsman Styfs uthus väst på stan. I den kraftiga vinden sprider sig branden
lavinartat, och medlemmarna i Sundsvalls frivilliga brandkår rycker ut med
sin handdrivna spruta.

Städerna som
reste sig ur askan
Cities ravaged by fire

Sundsvalls
Gille

FRAMSIDA

Städerna
som reste sig ur askan

En DVD-film om bränderna den
25 juni 1888 i både Sundsvall och
Umeå. Alla fyra avsnitten är på
både svenska och engelska.Total
speltid, 24 min (SWE) och 23 min
(ENG).

Sofia Bugges sigill

En fastighetsbrand med ett dödsfall som senare visar sig vara ett
mord. Det är den dramatiska
upptakten till denna roman som
sträcker sig från tiden efter Sundsvallsbranden 1888 fram till början
av 1960-talet.

Den tändande gnistan

I ”Den tändande gnistan” berättar
Svenåke Boström om branden, dess
förlopp, människorna, räddningsarbetet, livet veckorna, månaderna och de närmaste åren efter den
dramatiska dagen. Med många
dramatiska ögonvittnesskildringar berättas historien om Sveriges
största stadsbrand genom tiderna.
Men också om de övriga brandkatastroferna samma dag, som drabbade Umeå, Sandö, Lilla Edet, Sala,
Ljusdal, med flera platser.

Tommy Jansson med brandbil nummer 2 för de populära
brandbilsturerna.

Paketpris, 1 film och 2 böcker
Endast 250 kr! Per styck, 100 kr

(Ordinarie pris 220-250 kr/st.)
I samband med att ni beställer en städning
av Team Heffners sker leveransen till er.
teamheffners@gmail.com
060 - 12 17 00

