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18910102   Rask åldring.  Från Ramsele skrifves till HP: En rask åldring ha vi i 
Ramsele uti förre bonden Carl Carlsson i Krången hvilken är född 1794, men är ännu 
oaktadt sin höga ålder så kry att han under sistlidne sommar slog omkring sin stuga 
och arbetade med löftäkt mm. Under vintern hugger han ved och bär in denne jämte 
vatten. I yngre dagar var han sågbyggmästare och har ända tills för 10 a 15 år sedan 
biträdt vid lantmäteri förrättningar såsom godeman. Gubben har godt minne och talar 
gärna om sina iakttagelser och minnen från yngre dagar.

18910103   Ramsele Sprithandel är öppnad från och med den 1dennes och försäljes 
derifrån i såväl parti som minut Bränvin, Kognak, Punsch och Viner. Goda varor, 
ordinära priser.

Ramsele Gästgivaregård.  Viner och Spirituosa utskänkes från och med den 1 dennes.

Folkmängdsuppgifter.  Ramsele. Folkmängden var vid 1890 års slut 3346. 
Folkmängden hade ökat med 29 personer.

18910112   Pianostämning verkställes af undertecknad, som vistas i staden endast 
några dagar. Bostad Hotell Phaenix.  P. Bergqvist.

18910123   Förslag om ny komministratur inom Ramsele socken.   Bref ttill HP.
Genom förordnande den 5 sistlidne november hade kontraktsprosten i 
Ångermanlands vestra kontrakt, J A Åkerberg, af domkapitlet fått i uppdrag att, efter 
Ramsele pastorats församlingars hörande, till domkapitlet inkomma med förslag 
angående af Ramsele pastorsboställes skogsförsäljningsmedelsfond, hvarvid särskildt
borde tagas i öfvervägande, huruvida icke en biträdande presterlig befattning borde 
inom församlingen inrättas.

Herrar Qvarnegare.  En kristligt sinnad Mjölnare söker plats till våren. Den sökande 
har praktiserat vid större och mindre qvarnverk i mellersta Sverige, nämligen i 
Upland, Roslagen, Södermanland, Västerås och Söderhamn. Den sökande har varit 
med vid två qvarnbyggnader, i Vesterås och Edsele, är 29 år och ogift. Goda betyg 
och rekommendationer finnas. Adress: Mjölnaren P Karlsson Ödsgård, Edsele.

18910126   Våldsverkare.  Handlanden Erik Petter Ersson i Mellansjö, Ramsele, har 
häktats för det han den 18 dennes med knif tillfogat hemmansegaren Erik Anton 
Lundin ett sår, hvaraf lifsfarlig sjukdom uppstått; äfven tillfogades Johan Petter 
Ersson Lundin ett sår, hvilket dock är af mindre farlig beskaffenhet.

18910202   Kristina Magnusson från Ramsele tillstånd att bedriva gårdfarehandel 
med; beklädnads persedlar, och väfnader, äfvensom tråd, knappar, speglar, 
blyertspennor, horn-, ben-, läder- och smidesarbeten.



18910106   Herrar virkesägare!  För bildande af flottningsförening och upprättande af
reglemente uti den af undertecknade reglerade af KB för allmän flottled förklarade 
Nässjöån i Ramsele socken, kallas för saken intresserade till sammanträde å 
Gästgifvaregården härstädes Måndagen den 23 i denna månad kl 11 före middagen. 
Ramsele den 3 Februari 1891.  För Nässjö Qvarn – Aktiebolag.  El. Eliasson.

Själfmord.  Bondesonen Elias Johansson från Nordantjäl i Ramsele, har begått 
själfmord genom hängning.

Sjukligt  är det i Ramsele. I slutet af föregående månad gjorde vederbörande läkare 
tjänsteresa dit och befanns att sjukdomen var skarlakansfeber jämte difteri. I Forsås 
by hade ett dödsfall inträffat. Sjukdomen anses hafva öfverförts från Norredsta i 
Fjällsjö, där i en familj 3 personer inskjuknat i skarlakansfeber.

Häktade falskmyntare.  Den 1 dennes häktades i Ramsele arbetarne Erik Anton 
Olsson Furu från Rensjö och Erik Petter Blom från Terrsjö för det de tillverkat och 
utprånglat falska enkronestycken.
Personerna hafva tillverkat bortåt ett 40-tal enkronestycken, som delvis utlemnats i 
allmänna rörelsen. Till materiel användes en kaffekanna af hvit plåt.
 Vid tinget dömdes vardera till 1 år och två månaders straffarbete samt vara 
medborgerligt förtroende förlustig i ett år.

18910306   Lafsåns flottning.   Flottningsidkande efter Lafsåns vattendrag i Ramsele 
socken kallas till sammanträde på gästgivaregården härstädes Tisdagen den 24 mars 
kl. 12 på dagen för att bilda flottningsförening och besluta om alla ärenden som röra 
flottning och rensning efter vattendraget, samt i öfrigt allt hvad som till flottledens 
ordnande höra kan. Vid samma tillfälle kan äfven beslutas om flottningens 
bortsättande på entreprenad för hvarje distrikt.  Ramsele den 26 februari 1891.
Aug. Naesström.

De falska enkronorna. I går anhölls af polisen härstädes en kringvandrande person, 
hvilken innehade en falsk enkrona af ten. Förmodligen är denna af fabrikatet från 
Ramsele. Personen i fråga förklarade, att han fått slanten genom växling å någon plats
på väg från Stugun i Jämtland. Slanten är mycket illa gjord och kan ej gärna tagas för 
äkta annat än i skymning och mörker. Allmänheten varnas.

19010311   Flottningsärende.  Hos KB har El. Eliasson för Nässjö kvarnaktiebolag, 
anhållit om fastställelse å upprättadt förslag till reglemente för Nässjåns 
flottningsförening. Dem som emot ifrågavarande förslag kunna hafva något att erinra,
år öppet lämnadt att inom tre veckor, efter det kungörelse härom blifvit i Ramsele 
sockens kyrka uppläst, till KB inkomma med de anmärkningar emot samma förslag, 
hvartill detsamma må gifva anledning.



18910313   Häktad lösdrifvare.  Förre garvaregesällen Karl Eriksson, född den 24 
juni 1841, skrifven i Ramsele socken, har anhållits för betleri och lösdrifveri här i 
staden, hvadan han af stadsfiskalen blifvit häktad och till länsfängelset införpassad i 
afbidan på KB vidare förordnande. Eriksson är tillförne varnad tvänne gånger för 
lösdrifveri.

18910314   Extra Bolagsstämma.  Delägarne i Nässjö Qvarn – Aktiebolag kallas 
härmed till extra bolagsstämma Tisdagen den 31 innevarande månad för att besluta i 
anledning af den å qvarnhuset timade branden, om dess uppbyggande samt utdelning 
till aktieegarne af brandskadeersättningen eller deponering. Äfven föredrages 
revisorernas berättelse i anledning af bokslutet och ansvarsfrihet för förvaltningen.
Ramsele den 12 mars 1891.   Styrelsen.

18910316   Falskmyntarne i Ramsele.  Ramsele tinhslags häradsrätt har den 11 
dennes dömt arbetaren Carl Olof Blom från Terrsjö att för tillverkning och 
utprängling af minst 16 falska 1-kronemynt hållas till straffarbete i 1 år och 2 
månader samt till 2 års vanfräjd.

18910320   Återförvisadt mål.  Länsman Norlander åtalade vid Ramsele tingslags 
häradsrätt arbetaren Hans Jakob Andersson i Imnäs, för det denne skulle begått 
hemfridsbrott och misshandlat hemmansägaren Karl Jakob Ersson i Imnäs. I afseende
på misshandeln blef Andersson ålagd, att, om han det kunde fria sig med ed, men 
hofrätten, där såväl åklagaren som svaranden besvärat sig, har återförvisat målet.

Den dödes rastställe.  Vid den obanade vägen mellan fjällbyn Vallen i Ramsele, 
hvilken by är belägen cirka fem fjärdingsväg från sockenkyrkan, ligger en stor flat 
sten, som är märklig därför att å den samma ställas kistorna inneslutande de aflidna 
fjällbornas lik, då de af fränder bäras den långa vägen till kyrkogården. I de 
omgifvande träden inhuggas därvid den dödes initialer och årtalet för den sista 
färden. För icke så många år tillbaka stodo där träd med dylika inskrifter från 1600-
talet. Dessa äro nu fallna för timmerhuggarens yxa. Det äldsta årtalet, man nu 
upptäcker är 1824.

18910323   Sjukligt.  Den 14 dennes företog vederbörande provinsialläkare 
tjänsteresa till Viken i Ramsele socken, där i en familj 5 barn, det ena efter det andra 
insjuknat. Alla hade karaktäristiska symptom af skarlakansfeber. Ett af barnen led 
äfven svårt af, och hos två andra var sjukdomen redan förbunden med difteri. Huru 
sjukdomen uppkommit kunde ej utforskas.

18910328   För stöld  af en sparbössa innehållande omkring 50 kr. och en guldring, 
tillhörig Hilda Josefina Sjögren i Ramsele har därstädes häktats drängen Lars Mattias 
Mattsson från Sel, samma socken.

Med anledning af förestående val af riksdagsman i Ångermanlands västra domsaga 
bedes få fästa alla valmäns uppmärksamhet på sågverksägaren  August Naesström i 



Ramsele som den värdigaste efterträdaren till den nu aflidne Erik Petter 
Jonsson...Naesström är en frihandelsvänlig, liberal eller i få ord en för valkretsen 
utmärkt representant afgifva sina röster på: sågverksägaren August Naesström i 
Ramsele.  Många valmän i Ångermanlands västra domsaga.

18910401   … Påskdagen telefonerades till oss från Ramsele att där hållits ett talrikt 
besökt valmöte, hvarvid som kandidat uppställdes förre ledamoten af första 
kammaren, sågverksägaren Aug. Naesström i Ramsele.

18910403   Kungörelse.  Genom frivillig auktion, som å gästgivaregården i Nyland af
Ramsele socken förrättas Måndagen den 13 nästa april månad kl. 10 förmiddagen 
försäljes till den högstbjudande Per Erik Carlsson, 1 19/54 seland Nr 3 i Krången. Å 
detta hemman, som undergått laga delning, finnas nödiga åbyggnader i godt skick 
samt god skogstillgång, som icke till annan är upplåten; åkerjorden af bästa 
beskaffenhet och hväl häfdad. Betalnings vilkor tillkännagifves vid auktionen. 
Ramsele den 31 mars 1891.   Efter anmodan   Sw. Aug. Norlander.

18910404   Kungörelse.  Fredagen den 8 nästa maj månad kl. 12 på dagen förrättas å 
Ramsele härads tingsställe i Nyland af Ramsele socken, där laga hinder icke möter, 
offentlig auktion af kronoskattehemmanet 1 3/8 seland Nr 2 i Imnäs, hvarå Viktor 
Persson därstädes erhållit lagfart den 14 april 1885. Fullständiga åbyggnader i 
försvarligt skick finnas, årliga utsädet utgör 1½ tunna korn, ½ tunna råg och 3 tunnor 
potatis samt vinterfödas 1 häst, 4 kor och 12 får eller getter. Afverkningsrätten till 
skogen är åt annan upplåten och att hemmanet ansetts hafva ett saluvärde af 1500 
kronor.  Ramsele i kronolänsmanskontoret den 2 april 1891. Efter förordnande.
Sw. Aug. Norlander.

18910413   Nytt läkaredistrikt.  Från Ramsele skrifves till HP. Vid årets första 
ordinarie kommunalstämma härstädes den 28 nästl. Mars beslöts på därom af 
kommunalnämden väckt förslag, att anslå 1.500 kr. att årligen efter allmän fyrk 
utdebiteras under 5 års tid, räknat från och med nästa års ingång, för erhållande af 
särskild distriktsläkare, med rätt till tjänsteårsberäkning, för Ramsele och Edsele 
socknar och med skyldighet för blifvande läkare att hafva sin bostad i närheten af 
Ramsele kyrka. Kommunen förbinder sig icke att åt möjligen blifvande 
distriktsläkare anskaffa bostad. Detta beslut fattades, under villkor, att Edsele 
kommun bidrager med minst 300 kronor årligen.

Taxeringsärenden.  Ramsele sockens taxeringsnämnd för 1890 höjde taxeringsvärdet 
å N. O. Olssons hemman Nr. 1  i Orrsjöhöjden från 4.500 till 8.000 kr. 
Pröfningsnämnden gjorde ej någon ändring och kammarrätten, där Olsson besvärat 
sig har nu fastställt beslutet. 

18910417   Kungörelse.  Genom auktion i Ramsele sockenstuga Måndagen den 27 
innevarande månad kl. 10 f. m. Infodras lägsta antagliga anbud å uppförande af 
inredning af ny sockenstuga mm. Ramsele den 11 april 1891. Byggnadsdirektionen.



18910425   Ur lifvet i skogarnes djup. Arbetaren Per Olof Berglin från Ramsele fans 
för en tid sedan liggande död utanför en timmerkoja, belägen på Sjougdnäsets bys 
skogsområde i Frostviken socken, och som de vid tillfället i timmerkojan innevarande
arbetarne, ungefär 20 till antalet, sagt hafva levat supigt och oordentligt, hade ett 
rykte kommit i omlopp att B. Skulle genom andras handaverkan omkommit...... Vid 
af länsman Alfr. Carlsson hållet polisförhör hafva de fem , som ännu kunnat af 
kojlaget anträffas, samstämmigt förklarat, att hela kojlaget supit från den 27 febr. till 
den 1 mars.....drukit omkring 20 kannor konjak af ytterst dålig beskaffenhet. Berglin 
hade varit bland de värsta att supa....... Den dagen då Berglin dog, var spriten så nära 
slut.....Under den ruskiga förmiddagen spelades kort i kojan och vid 2 tiden steg B. 
Upp och gick ut, men fans 10 á 15 minuter senare död utanför kojan. I handen höll 
han det bälte, som han brukade bära om midjan.
Vid besiktning å det uppgifna liket kunde inga tecken till yttre våld upptäckas, utan 
anses dödsorsaken vara slaganfall, möjligen förorsakat af B.s oordentliga lefnadssätt 
innan han ännu blifvit återstäld efter sin sjukdom.

18910427   Att Herr C. W. Franke i Sollefteå upphört med Filial i Ramsele såsom 
försäljare af Gefle Ångbryggeri Aktiebolags tillverkningar samt att affären fortsättes 
af Herr G: J. Lindberg adr. Ramsele och Viken tillkännagifves. Ramsele den 25 April 
1891.   Gefle Ångbryggeri-Aktiebolag.

18910506   Elev vid Gudmundrå högre folkskola Isak Elis Johansson från Ramsele.

18910508   Sammanträde.   Borgenärerna uti Handlanden G. E. Anderssons i 
Ramsele konkurs kallas till sammanträde å gästgivaregården i Nyland Torsdagen den 
28 innevarande månad kl. 12 på dagen för att besluta om sättet för realisering af 
konkursboets egendom, bestämma arfvode för konkursförvaltningen med mera. 
Ramsele den 4 maj 1891.  Rättens ombudsman.

18910515   Nedsatt straff.  Ramsele tingslags häradsrätt dömde den 17 februari 
innevarande år landbonden  E. P. Ersson i Mellansjö för det han tilldelat 
hemmansägaren Erik Anton Lundin i samma by ett knifhugg af lifsfarlig beskaffenhet
att hållas till straffarbete i ett år och fyra månader. Hofrätten, där Ersson besvärat sig, 
har nedsatt straffet till ett år och två månaders straffarbete.

18910525   Nervfeber.   Hos bonden Per Jakobsson i Tunåsen, Ramsele socken hafva 
tre personer, nämligen husfadern själf och tvänne hans söner insjuknat i tydliga 
symptom af nervfeber. För omkring ett halft år sedan fans i nämda by en hel familj 
insjuknad i nervfeber. Vederbörande läkare har besökt de sjuka.

18910601   Kungörelse.  Domänstyrelsen, utstämplade bjelk- och sågtimmerträd till 
försäljning:  Kronoparken Tunåsen 500 träd, Dito Hällåsen 450 träd, Ramsele 
kyrkoherde boställe 760 träd, Stomjorden 183 träd. Östersund i Öfverjägmästare 
expeditionen den 16 april 1891,  Fr. Tigerhielm.



18910603   Lysning.   Afkunnades första gången i Ramsele kyrka söndagen den 31 
maj mellan jägmästaren Leonard Dufvenberg och fröken Anna Teresia Naesström, 
dotter till förre ledamoten af riksdagens första kammare, sågverksägaren Aug. 
Naesström och hans fru, född Nygren.

18910626   Kungörelse.  Genom offentlig auktion, som förrättas å gästgivaregården i 
Nyland af Ramsele socken Måndagen den den 13 nästa Juli månad kl. 12 på dagen, 
kommer att till den högstbjudande försäljas omyndiga Sara Märta Persdotters 
hemman 1 1/8 seland Nr 2 i Hocksjö, som henne i arf tillfallit efter fadern Per Olof 
Olsson derstädes. Å hemmanet, som har bördiga ägor, finnes fullständig åbyggnad, 
och kunna vinterfödas 1 häst, 4 kor och några får eller getter.
Skogen är icke till afverkning upplåten mer än den del, som tillhör ökeskatten, 
Granåsen, men äfven den återfaller inom några få år. Hemmanet säljes med växande 
gröda och får af köparen genast tillträdas.
Af köpeskillingen skall en sjättedel betalas kontant och resten inom åtta veckor till så 
stor del som den ej med vederbörande fordringsägares medgifvande får innestå.
Närmare vilkor tillkännagifvas vid auktionen.  Ramsele den 19 juni 1891.
Efter anmodan.   Sw. Aug. Norlander.

18910704   På förslag till en flyttande folkskola i Ramsele äro uppförde i 1:a rummet 
lärarinnan Anna Englund från Umeå, 2:a dito skolläraren Johan Amandus Mellström 
från Vilhelmina och 3:e dito v. Skolläraren Petrus Pettersson i Föllinge. 
Medsökandena voro Margareta Nordlund från Stigsjö, Anna Dahlin från Degerfors, 
Jonas Nilsson från Lockne, J. A. D. Ruinnér från Ramsele och Kristoffer Åkerberg 
från Fjällsjö.

Länets högre hemslöjdskola.  Lärokursen för manliga elever tog sin början i onsdag, 
och är kursen enligt S. N. Besökt af följande personer: skolläraere O. Nyberg Gideå, 
P Nordqvist Skön, J. Örtendahl Långsele, J. O. Sjölund Junsele, J. O. Brodin Tynderö
och J. A. D. Ruinné Ramsele samt B. A. Löthner från Sundsvall.


