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Alavattnet , Ströra s :n, Jämtland,:,

'n aY .q'rostvike ns socken' v&r I
i:r en he1 raångd fruktansvärda
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sLl lre d största förbit't'ring r1s:'igo '
l,iybyg,rnrna blevc fðrernål -fc1r lnppernas ofts blodÍ-ga hä.mnd-- f lgdu-
Ë:i"äãi och stellur 1n'r,rångdr: de-îrä,bka fJåi)-lbr,rna och slogo iÌ:jå1
õch st:ilo de fre dlige bönrlernae rl Jur'

31:lnO ã"-o,attga oty,crliga vur det sÊirsk:'Lt Ën ung, nygift nan,
som hade de ;-yil;;;r-;iiirt.'-IIs¡ þ,)m i onåd hos sJä.lvs "iappkunB€iltt,
Nils l,ìlla, o"i de tt¿r iedde til] ,le svåraste fö1j rler- Ti11 en bör-
l;; vissté e; bonde n, 1'(m som v¡'tr hans fienqe, oeh nyndigheterna
Ë""¿e-e j helie r u-.,:r3úa dc=t. $¡?. fortgick crr tid uncie r' sttincliga olyr:-
X"". Vi+iOsve rkarna inskrtinkte si g dock icke bl-ott ti11 dJuren.

köra fijrbi , g j orde han en titt in
den fi:refoil så ðde. 0enom den öPP-
eaturen voro borta. Når hari kom in
I Iiþ¡¡ á.ì'tr två ü:ìîn, som dock
iutrerlriing, vår r sex'ärig
var +"iL1 stor , ltonstaterades,

e och liken sår: en vak På sjÕn'
Mi:,rdarna förb1ev ck titis viilare '..¡kånda. lltanga hade' nog sina
nisstankar rjkt¡,t ct 'i¡o"**orr, men ingen vågaðe Yltrg nå¿;ot' tule-
ilår, det ¿:l.lmä.r;t trcddes, ai t lapparna stotlo i forbund med under*
joruiska oofi*r clåirffr kulrie gorá vad de vilLe. ?å er: marknatl i
ströînsur¡a "1gã" s{:nare :.åkatte 

'dock en ev medbroitsl-in8¿ìrna tack
vår* ett vÊt1 kr¿ t styrkerus förtala sig cch qngiva_mörilarna. Vid
rannsnknio,gl sin onaAelbirt hiills, erkä.nde Nils Nila alltssruûans och
ac:mdes tili'str:pstoclicn, Hans rneaú;Alpare fingo fängelsestraff - ¡lv-
;.dr+"tntngen slcul-ia ve rkstå11as tre v*cÍ.or senaie. Untler tiden pågLngo

'idare 
uiretlningar, cch äEnu flera hans förseelser komruo i dagen.

När pråsten ut,rãx ?rre nvrÊittr:ing€n frågaðc bonom om hans sista öns-
kun,-be garãe-h'.rn att få. behåIla Jarnplpen ! rounngn vid avrä.ttr:ingen.
Dritä bevil.iades honom åven, oar"ftei han 1up,t lede sig p? stupstoc-
kc;¡. l{er biien föl1 förstd !.ången, stuilsade den tillbaka utan ¿¡-r,t

urrs rispei îiä i.üáão på gubbðns'-¡aÍs. Ïetsa$üa skedde åven andra gå¡S-
eri- nå þ¡:rstod bðdeiñ, Ëuru seken förh¿ill si8' Efierson han själv
kånùe tiLl- s'idana :"ystiska sffårer, visste han att avhiälpa saken'
ä¿rr tcg u_pp en rOO iasOuX och etrök den tre gånger Över bilens eg8.
Ì'iàir h¿n strirk Ðltsduken över eggen
i gubbcns mun och ble'v håing*nde u
gick bilan genotr hal"sen med ett B

èn plåt-r'urk, och fsetneete så bå.rt
loss ifien.

MeiA den faathuggna bllen stad okrutgefanilJeas" ekonomisks lycka
I Ë¡",i¡rduli ¡ rr¿sr)¡¡ s¡eãr förþúaðelec, ty cftcr en lcort tlô haile ôen etora
+ I Sän¡Jorden, son räXma(¡':s f lç.090-tal B€ngn sJukdonar snålt lhopa

't111 en lltcn ynkLtg f,l¡ok, ,.:; ,.,''. '.:-' /
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