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18920111-2   Från Ramsele  skrevs den 9 dennes till  HP: Vid kyrkostämma 
härstädes, den 29 december valdes till kyrkvärd i stället för Johan Ersson i Krången, 
som innehaft denna befattning i 25 år men nu afsagt sig denna befattning, handlanden
E. O. Nylén i Nyland. För att verkställa förut fattadt kyrkostämmobeslut att inom 
staketet kring gamla begrafningsplatsen plantera en granhäck nästa sommar, valdes 
jämte förre kyrkvärdarne Johan Ersson och Elias Johansson i Krången, inspektoren S.
J. R. Beermann i Viken.

18920115-2  Järnvägen Helgum – Ramsele. Helgums kommun har afslagit det 
begärda anslaget å 1.500 kronor till undersökning i och för den tilltänkta banan 
Helgum – Ramsele. Bönderna lade sig på det bestämdaste emot.

18920118-2   Länsgränstvist. Länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland 
mellan dess brytpunkter Kohlsjön – Fulltufvan i Ragunda å ena, samt Graninge, 
Helgum, Edsele och Ramsele å andra sidan, har befunnits å marken uppgången med 
två linier, ehuru den ena ej är kartlagd och saknar all beskrifning. Då ej så få obehag 
häraf uppstått har Gevåg, Krokvåg och Halasjölandets byar beslutit anhängiggöra 
rättegång. Landsfiskalen J. G. Sjödén i Sollefteå har åtagit sig föra byarnas talan.

För första resan stöld  har Ramsele tingslags häradsrätt den 15 dennes dömt arbetaren 
Anders Erik Eriksson till 5 månaders straffarbeta och ett års vanfräjd. Eriksson hade 
från födorådstagaren Erik Nilsson i Krången tillgripit en börs, innehållande något 
öfver 60 kronor.

18920125-1   Kungörelse.  Borgenärerna i urarfa konkursen efter avlidne G. E. S. 
Söderman från Vallen kallas till sammanträde å tingsstället i Nyland, Ramsele 
socken, den 13 nästa februari kl. 6 e m  för att bestämma arfvode åt 
konkursförvaltningen samt granska sysslomannens slutliga redovisning och 
utdelningsförslag.  Sollefteå den 23 januari 1892.  Rättens ombudsman.

18920129-3   Läkarefrågan i Ramsele.  Ombuden för Ramsele och Edesele soknar 
hade den 25 dennes gemensamt sammanträde å hotellet i Ramsele för att afgiva 
förklaring mot en af provinsialläkaren O. Englund i Backe ingifven protest mot 
förslaget att få distriktsläkare i Ramsele. På samma gång man måste erkänna den 
outtröttlighet, varmed doktor Englund hittills sökt sköta detta vidsträckta distrikt, kan 
man ej annat än förundra sig öfver den beklaga hans ifver att motverka en så 
nödvändig sak, som den nu ifrågavarande. Han, såväl som andra, borde väl kunna 
inse  omöjligheten för en läkare att nöjaktigt sköta ett distrikt af sådann areal och med
kanske framemot 15.000 invånare. Insändare.



18920130-4   Kungörelse.  Onsdagen den 30 nästa mars månad, kl 12 på dagen, 
förrättas å tingsstället i Nyland af Ramsele socken, Färnlöfs hotell frivillig auktion, 
för ovilkorlig försäljning af Per Jonssons hemman 1 ¾ seland Nr 1 i Västvattnet, med
hvad dertill hörer utan undantag, Hemmanet har undergått laga skifte, har bördiga och
väl häfdade inägor, hvarå vanligen utsås 6 tunnor korn jemte rotfrukter samt 
vinterfödas 3 hästar, 15 nötkreatur och 40 får eller getter. Åbyggnaderna äro 
tillräckliga, och väl underhållna, likaså hägnaderna. Skogsmarken, cirka 1.100 
tunnland, har högst obetydligt anlitats på de sista 15 åren……..  Ramsele den 25 
januari 1892. Efter anmodan.  Sw. Aug. Norlander.

18920201-4   Märta Andrietta Wallins egendom utbjudes nu till salu eller på arrende. 
Hemmanet Nr 3 om 3/8 seland i Ramsele och Imnäs, beläget vid Strömnäs by invid 
Storelfvens vattendrag med jord och skog, jemte därå befintlig lösegendom som 
består af fyra stycken nötkreatur, några möbler och öfriga husgerådssaker och någon 
sommar körredskap. Köp uppgöres å stället före 1 maj.

18920210-2   Från Ramsele skrifves till HP den 7 dennes; Vid i dag hållen 
kommunalstämma valdes till bevillningsberedning sågverksägaren Aug. Naesström 
och hemmansägaren Erik Johansson i Nyland, samt till suppleanter inspektoren T. J. 
G. Beermann och hemmansägaren Erik Ersson i Nyland. Till ombud för 
väghållningsskyldige Aug. Naesström och kronolänsman S. A. Norlander, med hrr E. 
Eliasson och Erik Johansson i Nyland som suppleanter.

18920213-1   Till sammanträde å Appelbergs källare i Sollefteå lördagen den 12 mars
kl. 6 e m kallas borgenärerne i handlanden N: J: Wejdermans vid Sollefteå häradsrätt 
anhängige konkurs, för att bestämma arfvode till konkursförvaltningen, granska 
sysslomannens redovisning och upprättadt  utdelningsförslag med flera frågor, som 
hafva afseende på konkursmassans afslutande, Sollefteå den 10 februari 1892.  
Rättens ombudsman.

18920220-2   Afslagen nådeansökan,  Straffången Erik Petter Ersson från Ramsele, 
hvilken genom hofrättens dom den 12 maj 1891 dömdes till 1 års straffarbete för 
uppsåtlig misshandel med lifsfarligt vapen, har gjort ansökan om att K m:t af nåd 
måtte förskona honom från hvad af strafftiden återstode. K m:t har dock ej bifallit 
denna ansökan.

18920227-2,3  Ruskiga saker.  Årets första lagtima ting med Ramsele tingslag å 
tingsstället i Backe. Bland de många mål som handlades var ett, som särskildt drog 
uppmärksamheten till sig på grund af de ruskiga saker, som därvid kommo i dagen. 
Allmänna åklagaren nämligen instämt bonden Erik Andersson i Tarasjöberg i 
Ramsele och dennes piga Eva Stina Salomonsdotter med yrkande om ansvar för 
bedrägeri i arfsskifte. Erik Andersson, hvilkens hustru afled härom året, har nämligen 
åt pigan Eva Stina Salomonsdotter försålt nästan all makarnas gemensamma 
egendom och på så sätt undandragit hustruns släktingar dem tillkommande arf, För att
närmare belysa förhållandena och styrka sitt ansvarsyrkande omtalade åklagaren för 



rätten följande, som äfven togs till protokollet.
Bonden Erik Andersson hade gift sig med en förmögen änka och lefvat med henne i 
mångårigt men barnlöst äktenskap, då hon blef sjuklig och sängliggande. Kom så 
ofavnämnda piga i huset och emellan henne och mannen uppstod ett intimt 
förhållande. Åren gingo och Eva Stina nedkom med flera barn. Under tiden 
vanvårdades hustrun och behandlades på det mäst upprörande sätt, till slutligen  
grannarne anmälde saken för vederbörande, och hustrun genom kommunens försorg 
flyttades från sitt hem och sin man till  Lillterrsjö för att därstädes hos barmhertiga 
människor erhålla den vård och skötsel hon så väl behöfde. I Lillterrsjö hade den 
sjuka varit blott en kort tid, då pigan Eva Stina kommer dit och med våld tager henne 
därifrån samt forslar den ytterligt sjuka och svaga kvinnan tillbaka till Tarasjöberg, 
där hon efter några veckor slutade sin sorgliga tillvaro.
Båda svarandena nekade för allt, som lades dem till last. Målet uppsköts till nästa 
ting, då svarandena ålades att vid 100 kronors vite inställa sig.
Det gjorde ett sorgligt intryck att se mannen, en hvithårig gubbe, stå inför rätten 
anklagad for sådana saker och vid sin sida ha den munviga pigan, som flera gånger 
måste tillrättavisas af domaren, när hennes talträngdhet ville svalla öfver,

18920224-2   Nytt läkaredistrikt.  Ramsele socknemän beslöto å kommunalstämma 
och Edsele socknemän å dylik, att för anställande af särskild distriktstt, läkare anslå 
den förra kommunen 1.500 och den senare 300 kronor, att å allmän fyrk årligen under
5 års tid utdebiteras, dock med skyldighet för blifvande distriktsläkare att utan 
särskild ersättning af kommunen, inom Edsele socken i närheten af kyrkan hålla 
minst sex allmänna mottagningar. Distriktet skulle omfatta nämnda socknar med 
station i närheten af Ramsele kyrka. KB tillstyrkt detta förslag och att tf förste 
provinsialläkaren Montelin i öfrigt anförda skäl till framställningen lemna bifall.

18920227-2   Bland 18 sökande  till klockare, organist och kantorstjänsterna i 
Norrköpings norra församling  märkes hr P. Bergqvist i Ramsele.

18920302-3   Från Ramsele skrefs till HP;  Uppbörd af krono- och 
kommunalutskylder hölls härstädes i går. De dåliga tiderna till trots hade äfven i år ett
stort antal handlande i olika branscher, dock mest naturligtvis karamellförsäljare, 
infunnit sig för att göra affärer. Dessa torde dock i år hafva gått trögt, icke därför att 
en köplysten allmänhet saknades, utan fastmer, emedan densamma genom 
ogynsamma konjunkturer ej hade något att köpa för. Inga nämnvärda oordningar 
förekommo. Nöjen var det i år brist på. Ej en gång en skjutbana fick man se. I stället 
fick man höra Meissners musikkapell spela ett par stycken, ja till och med vår celebre
Arvid Ödman lät höra sin röst här i Ramsele – tack vare Edisons snillrika uppfinning 
fonografen.

18920302-4   Kungörelse.  Genom öppen och frivillig auktion, som kommer att 
förrättas lördagen den 19 mars, låter hemmansägaren Petter Persson i Tarasjönäs till 
den högstbjudande försälja sitt egande kronoskattehemman Nr 1 om 6 seland 
Tarasjönäs, Ramsele socken. Åbyggnaderna äro uppförda och kan vinterfödas 1 häst, 



3 mjölkkor, ungnöt och småkreatur. På hemmanet kan utsås 3 tunnor spannmål 
förutom rotfrukter. Hemmansåbon skall årligen utgifva hälften i födorådet till Erik 
Oskar Persson under hans återstående lifstid. Skogen av den ene maken försåld på 
vissa år. Kommer även att försäljas ett parti höst- som starrfoder. Auktionen börjas å 
stället kl- 11 på dagen. Ramsele och Tarasjönäs den 26 februari 1892.   Per Hansson,  
Nordantjäl.
  
18920328-1  Såsom agent  för Herr C. H. Billbergs i Göteborg renommerade fabrik 
upptager order å Pianinon och Flyglar. Order å Taffelpianon och Orgelharmonier från 
bästa in- och utländska fabriker upptagas. Äldre instrument tagas i utbyte.   Ramsele i
mars 1892.  P. Bergqvist.

18920401-2   Eldsvåda.  Från Ramsele skrevs till Hp. I söndags eftermiddag kl. 1 
utbröt eld hos torparen Mårten Henriksson i Krången, och nedbrann det af honom 
förliden sommar uppförda boningshuset till grunden. Som elden började uppe på 
vinden, voro de innevarande okunnige om faran, tills en förbi passerande person kom 
in och omtalade, att stugan stod i lågor. Elden hade då tagit ett sådant omfång, att 
Henriksson, som låg lindrigt sjuk, endast hann rädda sig och de sina, hvaremot alla 
husgerådssaker och kläder mm, som funnos i stugan blef lågornas rof.
Som stugan låg afsides i skogen, omkring 3 km. Från själfva bygden, observerades ej 
eldsvådan därifrån, hvadan hjälp anlände först när det var för sent. Att byggnaden låg 
så långt borta torde dock få betraktas som en lycka i olyckan, ty i annat fall kunde 
elden, då en stark nordvestlig vind blåste, hafva tagit ett oberäkneligt omfång.

Likbegängelse.   Från Ramsele skrefs till HP.  Fru Constance Eugenia Bergfors, född 
Boman jordfästes i dag kl.2 e m. Kyrkans kor var smakfullt prydt med granar och 
altaret klädt i svart. Sedan kistan, som var överhöljd med kransar från anhöriga och 
många vänner, framburits och stälts på en katafalk framför altaret, sjöngs ps. 452 v. 1.
Jordfästningen förrättades enligt ritualen….. Den högtidliga akten afslutades med 
afsjungande af ps. 452 v. 2. Härefter utbars ur kyrkan och nedsänktes i den för 
tillfället öppnade grafven.

18920425-2   Till syssloman  för Nässjöåns flottningsförening har utsetts inspektoren 
El. Eliasson i Ramsele.

18920429-2   Slutsammanträde för gemensamma vägdelningen inom Ramsele 
tingslag hölls härstädes i går, skrefs i tisdag från Ramsele. Förrättningsmannen, 
löjtnant W. Prinsencreuts vid k- väg och vattenbyggnadskåren, överlämnade nu till 
ombuden för de särskilda socknarna såväl de till delningen hörande handlingarna, 
som ock kartor utvisande de delar af vägsträckan, som de respektive socknarne hafva 
att underhålla.

18920506-2  Gudmundrå högre folkskola  afslutade sitt 14:de läsår den 4 dennes. 
Under detta år hafva i skolan varit inskrifna följande lärljungar:……….Isak Elias 
Johansson från Krången Ramsele,  Håkan Napoleon Johansson från dito. Per 



Bernhard Hansson från Nordantjäl…….. Skolan öppnas åter den 1 nästa november.

18920511-1  Kungörelse, …….Beväringsmanskapet från Ramsele samlas vid 
Ramsele kyrka klockan 6 f. m. Den 31 maj, Marscherar till Utanede den 31 maj, till 
Rådom den 1 juni, Långsele station samt befordras med bantåg kl 6.42 3. m. Till 
Sollefteå den 2 juni…...Den sålunda i Sollefteå samlade styrkan inqvarteras därstädes
natten mellan den 2 till 3 juni samt embarkerar å ångfartyg kl 6 f. m. Den 3 juni och 
befordras till mötesplatsen, Sånga mo….
Sollefteå den 2 maj 1892.  Carl Bergius, kompaniområdesbefälhafvare.

18920513-1   Kungörelse Domänstyrelsen…. Försäljning av utstämplade eller 
utsynade följande antal bjelk- och sågtimmertråd samt andra skogseffekter….
Ramsele kyrkoherdeboställe 760 timmerträd, Stomhemmanet 183 timmerträd.
Östersund i Öfverjägmästareexpeditionen den 25 april 1892.   Fr. Tigerhielm.

Premiering af nötboskap kommer att i södra Ångermanlands distrikt förrättas med 
respektive socknar å följande platser och dagar… Ramsele, Wiken den 31 maj,  
Premieringsnämnden.

18920518-2   Afslagen ansökan.  Sedan kyrkoherden N. J. Frisendahl i Ramsele och 
Edsele församlingars pastorat anhållit, att K. M:t täcktes tillerkänna sökanden 
ersättning för hvad som åtgått till uppförande af en sätesbyggnad (919 träd) med 
2.089 kronor ur den genom öferskott å försäljningsmedel för en,  medgifven extra 
skogsavverkning vid bostället bildade Ramsele pastorsboställes 
skogsförsäljningsmedelsfond, har K. M:t icke funnit skäl ifrågavarande ansökning 
bifalla.

18920520-2  Länets hästförsäkringsbolag har under detta års första kvartal utbetalt 
ersättningar till följande personer: Handlanden C. Bergfors Ramsele, Nyland, för till 
följd af benåkomma nedslaktad 10-årig valack. 175 kronor. Inspektor J. Lidbom 
Ramsele, Krången, för på grund af kolik afliden 10-årig valack, 397 kronor.

18950521-2   Till syssloman i Ångermanland för Ångermanälfvens flottningsförening
har valts disponenten N. V. Dahlberg å Väija; till föreningens skiljemän för Faxälfven
handlanden E. G. Färnlöf i Ramsele….

För inbrottsstöld hafva i Ramsele häktats arbetarne Jonas Jonsson Wiklund från 
Hamre och Jonas Hansson samt bondesonen Anders Petter Sjödin från Nordsjö, 
Långsele. De hafva nu införpassats till länsfängelset. Brottet bestod däri, att de 
kommit öfver en brännvinskagge, borrat hål på densamma och tillegnat sig 2 liter af 
innehållet.

Försvunnen. Från Ramsele skrevs i förgår till HP: Sedan den 14 d:s är en arbetare 
Joh. Johansson från Nässjö spårlöst försvunnen. Han hade på morgonen sagda dag 
lemnat sitt hem efter att hafva aflagt klocka och plånbok. Som mannen på senare tider



visat sig dyster och nedslagen, förmodar man, att han gjort ända på sitt lif genom att 
kasta sig i den ej långt från hans hem förbiflytande Räfstuguforsen.

18920525-3   Ångbåtsfarten å Faxälfven  är nu börjad, sedan samtlige ångare, som 
trafikerar traden Helgum – Ramsele, gjort besigtningsresor. Vattenståndet i älfven är 
ovanligt lågt efter den långt framskridna årstiden, skriver HP meddelare.

18920603-1   Lärare- eller lärarinnetjänsterna vid 2 á 3 stationer flyttande småskolor 
inom Ramsele församling sökas hos skolrådet nföre den 20 juni. Lön 335 kr jämte 
husrum och vedbrand under läsetiden. Ömsesidig uppsägningstid 3 månader; dock får
börjad termin ej brytas.
Vikariat vid fasta folkskolan vid Ramsele kyrka önskas en vikarierande  lärare under 
instundande termin. Lön 25 kr i månaden jemte fritt husrum och kost. … Som 
ordinarie lärare begärt avsked, kommer platsen sannolikt att besättas med ordinarie 
före årets utgång och tillträdas den 1 januari 1893.  Ramsele den 28 maj 1892.  
Skolrådet.

18920608-3   1719 års karoliner.  Redogörelse för bidrag till en minnesvård i 
Jämtland öfver 1719 års karoliner, å inom Ångermanland utsända listor:………..  å 
lista nr 82 genom sågverksägaren A. Naesström, Ramsele   5,50 kr.

18920611-2   En längre turistfärd  norrut förberedes för lärljungarne tillhörande f. d. 
Beskowska skolan i Stockholm. Resan är ämnad att företagas med ångbåt till 
Hernösand och Sollefteå samt att sedan med olika fortskaffningsmedel – till fots, i båt
osv – fortsättas genom de naturskönaste trakterna af Ångermanland och Jämtland 
(Ramsele – Ströms vattendrag – Frostviken), hvarefter färden fortgår öfver gränsen 
ned till Trondhjem. ……. (mat intogs bl a å Krokfors skjutsstation läs Jens 
Adolfssons bok om Texan).

Den nya orgeln i Bodums kyrka har nu afsynats af organisten P Bergqvist Ramsele 
och Anders Blix, hvilka gifva orgelns byggare hr C. Schuster,m de amplaste loford 
för ett väl utfört arbete………..

18920613-3   Gårdsköp.   Faktor A Nyqvist från Ramsele har af hemmansägaren Olof
Lindström i Totra köpt hans nybyggda gård vid Norrsundet i Hamränge socken för 
7.000 kronor.

18920615-1   Förlofvade.  Ernst Wettermark  Andrietta Sollander, Sollefteå den 6 juni
1892.

18920620-2  Margret Edström från Ramsele har deltagit i  Hernösand stifts 
folkskolläraremöte. 

18920622-3   Frostförande marker.  Regeringen har anvisat 500 kronor till afdikning 
af frostförande myrmarker i Västansjö by af Ramsele socken.



18920625-4   Kungörelse.  Torsdagen den 30 innev. Månad, och om så erfordras, 
följande dagar, förrättas auktion å gästgivaregården i Wiken för ovillkorlig 
försäljning till den högstbjudande af hemmansägaren Lars Svanströms därstädes 
välförsedda lösörebo…. Auktionen börjar hvarje dag kl 10 f m och säkre inropare 
lemnas 3 månaders betalningsanstånd. Ramsele den 18 juni 1892. Efter anmodan   
Sw. Aug Norlander.

Kungörelse.  Borgenärerna uti handlanden P. Bergqvist i Ramsele och hans hustrus 
konkurs kallas till sammanträde å Färnlöfs hotell i Ramsele Lördagen den 9 nästa juli
månad kl 4 e m för att besluta om sättet för realisering af konkursmassans egendom, 
underhåll åt gäldenären, arfvode till konkursförvaltningen med mera.  Ramsele den 
23 juni 1892.  Sw. Aug. Norlander. Syssloman.

18920701-4   Smedja.  En på lämplig plats i Ramsele uppförd rymlig och beqväm 
smedja med alla nödiga inventarier och verktyg är till salu. Uppgörelse sker med Sw. 
Aug. Norlander

18920706-1   Ramsele sprithandel.  Härmed tillkännagifves det Ångbryggeri Aktie 
Bolaget i Gävle prisbelönta och välkända tillverkningar numera tillhandahållas 
allmänheten i Ramsele med omnejd genom Ramsele Sprithandel.

18920708-1   Försäkrings Aktiebolaget FYLGIA. Ersättning utgår från 
läkarebehandlingens första dag, utan att tilläggspremie erfordras…….  Underagent i 
Ramsele T. J. R. Beermann.

18920711-1   Hushållningssällskapets Kungörelse.   Direktör C. G. Strokirk kommer 
att under sommaren företaga resor till nedannämnda ställen, för att inom respektive 
orter tillhandagå allmänheten med råd och upplysningar rörande lämpligaste 
användningen af konstgjorda gödslingsämnen på olika jordmåner………….. 1 
augusti i Ramsele. De personer som önska sammanträffa med honom torde vända sig 
till Länsmanskontoret Ramsele……. Styrelsen.

18920713-2   Västernorrlands läns brandstodsbolag  utbetalda ersättningar ……. 
Arrendatorn Jonas Nilsson Eldsele 23 kr 14 öre.

18920713-3   Skollärarevikariat.  Till vikarie vid fasta folkskolan vid Ramsele kyrka 
har skolrådet antagit folkskolläraren J. A. Jonsson från Stugun.

18920713-4   Kungörelse.  Genom offentlig auktion Måndagen den 18 innevarande 
månad kl 10 förmiddagen hos Organisten P. Bergqvist i Krången /Per Erik Carlssons 
gård)  försäljes till den högst bjudande mot kontant betalning P. Bergqvists 
konkursmassas handelslager. Ramsele den 9 juli, Sw. Aug. Norlander,



18920715-1   Distriktläkareplatsen.  I Ramsele och Edsele kommuner af 
Vesternorrlands län kungöres härmed ledig. Lön 1.800 kronor. Ansökningarna ställda 
till läkarekomitén i Ramsele skola ingifvas under adress Ramsele före den 15 
instundande Augusti. Ramsele den 11 juli 1892. Läkarekomitén.

18920716-2   Från Ramsele skrifves till HP:  Hittills i år ha ej så många turister 
besökt vår ort som föregående sommar. En vägvisare erfordras för att visa de många 
och vackra vyer, som finnas, äfven som annat sevärdt. Äfven behöfver gamla kyrkan 
en uppsnyggning, som bör kunna verkställas för en ytterst obetydlig kostnad.

18920720-1   Musikföredrag gifves, med biträde af sångerskan från Stockholm, 
Fröken A. Malmström i nedanstående kyrkor;….. Ramsele fredagen den 29 juli kl 5 e
m….. Vid dessa tillfällen komma Folkskolebarn att sjunga åtskilliga psalmer såsom 
de i Sverige för mer än 100 år sedan sjöngos.   Professor O. Byström.

18920725-2   Från Edsele  skrifves hit: Detta lilla samhälle har sällan besök af någon 
framstående person. Nu har emellertid en ryktbar man slagit ner sina bopålar här 
åtminstone för någon tid. I glädjen öfver denna stora oförutsedda heder, som oss 
vederfares, önskar vi att äfven andra måtte få höra något om vår höge gäst. Hvarifrån 
han kommer är för allmänheten obekant, troligen från någon af Jemtlands 
angränsande socknar. Likaledes är hans namn okänt. Men hans rykte har under 
namnet ”doktorn” banat sig väg till hvarje vrå. Doktorn uppdök först på en af 
fjällbygderna, där han botade allehanda sjukdomar. Det berättades, att hans visdom 
var så stor, att han kunde säga, af hvilken sjukdom en person led, utan att ens tillfråga
honom. I följd häraf kallades han snart till frambygden af en bonde i Ödsgård, 
hvilkens sjukliga dotter af läkare förklarats obotlig. Denna skall han göra frisk enligt 
egen utsago, innan han reser härifrån, hvadan vi länge torde få hugnas med hans 
närvaro. Tilloppet af patienter är stort.  Ingen går otröstad från doktorn ehvad 
sjukdom han ån har. En treårig sjuklig gosse åtföljde sin fader till doktorn, hvilken 
gaf honom medicin, Efter två dygn var gossen död……………….

18920729-1   Intresserade i Långsjöåns Flottningsförening kallas häfrmed till extra 
stämma måndagen den 8 instundande augusti kl 5 e m å hotell Färnlöf i Ramsele för 
att besluta om större reparationer samt nybyggnader i vattendraget afvensom om det 
qvarhållna och tillvaratagna timret vid Norebron.  Ramsele den 25 juli n1892.   
Styrelsen.

18920729-2    Om skördeförhållandena  rapporteras från Ramsele: Foderskörden god.
Utsikterna för sädes- och rotfrukterna kunna ännu ej bedömas. Korn och potatis är 
försenade. 

18920801-4   Kungörelse.  Måndagen den 12 september klockan 12 på dagen förättas
å tingsstället i Nyland af Ramsele socken, der laga hinder icke möter, offentlig 
auktion för exekutiv försäljning af följande fastighet…..
Kronoskattehemmanet 3 seland Nr 1 i Norra Lillterrsjö af Ramsele socken, derå Eva 



Stina Salomonsdotter senast erhållit lagfart. Å detta hemman finnas nödiga 
åbyggnader, utsås vanligen 15 kubikfot korn, 6 kubikfot råg jämte något rotfrukter. 
Åkern är väl häfdad. Ängarna åro goda och lemna vinterföda åt 2 hästar, 6 kor och 30
får eller getter. Skogen är till största delen till afverkning från hemmanet upplåten på 
vissa år, men tillräckligt för husbehofvet finnes. Egendomens saluvärde är 4.000 
kronor….. Ramsele i kronolänsmanskontoret den 26 juli 1892. Enligt förordnande 
Sw. Aug. Norlander.   

18920815-3   Flyttadt gästgiferi.  Sedan handlanden E. O. Nylén i Nyland öfvertagit 
gästgifveri- och skultshållningsbestyret vid Vikens skjutsanstalt i Ramsele socken, är 
Vikens gästgifvaregård för återstående tiden af innevarande treårs period förflyttad 
till Nylands by.

18920820-3   Antagen läkare.  Af tolf sökande till extra provinsialläkaretjänsten i 
Ramsele nyinrättade distrikt har antagits lasarettsläkaren vid Backe lasarett med. Lic. 
Oskar Bengtsson. 

18920820-4   Kungörelse.  Onsdagen den 16 nästa september månad kl. 10 f m  
förrättas i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Johan Johansson i Nässjö, Ramsele
socken, frivillig auktion för försäljning till den högstbjudande af dels hela 
lösöresboet, bestående af kor, får, getter, körredskap möbler och annat husgeråd med 
mera dels och kronoskattehemmanet 1 ½ seland Nr 1 i Nässjö, hvilket hemman väl är
belastadt med födoråd för en person, men har god skogstillgång och bördiga ägor. Å 
lösegendomen lemnas 2 månaders betalningsanstånd åt säkra inropare.
Af köpeskillingen för fastigheten skall en sjettedel betalas kontant och resten inom 8 
veckor derest ej annan öfverenskommelse kan med sterbhusdelegarne träffas. 
Närmare upplysningar genom undertecknad.   Ramsele den 16 augusti 1892.   Efter 
anmodan:   Sw. Aug. Norlander.

18920820-4   Kungörelse.  Genom frivillig auktion, som förättas å tingsstället i 
Sollefteå tisdagen den 27 nästa september månad kl. 12 låta E. Erstads i Backe 
sterbhusdelegare till den högst bjudande försälja följande fastigheter mm. : I Ramsele
socken. 1. en lägenhet i Krången med åbyggnad, 2. Hemmanet Hocksjö 1/80 seland 
Nr 1 med 11/80 seland Granåsen, 3. Hemmanet Tunåsen 1 ½ seland Nr 1.  (samt 19 
hemman i andra socknar) med mera…………..
Ramsele den 16 augusti 1892.  Efter anmodan.  Sw. Aug. Norlander.

18920829-1   Virkesförsäljning.   Från östra samt västra Björkhöjdens 
stockfångstskogar i Ramsele kommun kommer att försäljas ett antal träd på rot, att 
afverkas instundande vinter för framflottning i Indalsälfven: från Östra Björkhöjden 
samtlige träd, hvilka vid blifvande utstämpling denna höst 1,5 meter från roten hålla 
26 centimeter och däröfver i genomskärning…………. Ca 3.500 träd, hvaraf en del 
kunna apteras till holländska bjelkar. Flottled Lillån och Löfåsån. Från Vestra 
Björkhöjden ca 3.000 träd. Bollsta i augusti 1892. För Graningeverkens Aktiebolag. 
Joh. P. Dahlberg.



18920902-1   Samtlige hemmansegare  eller innehafvare i Bofors by i Fjällsjö 
socken, som äro skyldige att utgifva födoråd till enkan Kajsa Lisa Ersdotter i nämnde 
by, kallas härmed till sammanträde å Matts Erssons f d  gård i Bofors den 19 
instundande september kl. 10 f m  för att öfverenskomma och besluta om 
tillhandahållande af vård och skötsel för bemälde , numera sinnessjuke, Kajsa Lisa 
Ersdotter; och erinras att frånvarande få åtnöjas med närvarandes beslut. Vängel den 
22 augusti 1892,  K. J. Strömqvist, hemmansägare i Bofors,  J. Eriksson förmyndare 
för K. L. Ersdotter.

18920917-1   Kungörelse.  Aktieegarne i Nässjö Qvarn-Aktiebolag  kallas till extra 
bolagsstämma, som hålles å Färnlöfs hotell härstädes den 3 nästa oktober månad kl. 
10 f m  för besluts fattande i åtskilliga angelägenheter angående den under byggnad 
varande sågqvarnen samt upptagande af nödigt penningelån om så skulle behöfvas.   
Styrelsen.

18920917-3   Anmälde resande. Hotell Norrland (Härnösand) den 15 september bl a. 
Länsman R Vestman Ramsele.

18920919-4   Kungörelse.  Lördagen den 29 nästa oktober månad kl. tolf på dagen 
förrättas å Ramsele härads tingsställe i Nyland, så vidt laga hinder icke möter, 
offentlig auktion för exekutiv försäljning af följande för gäld utmätta fastigheter:
1.  Kronoskattehemmanet  1 1/8 seland Nr 1 i Norra Lillterrsö, Ramsele socken, derå 
Erik Näsmark i Meåfors senast erhållit lagfart. Å detta hemman saknas andra 
åbyggnader än en loge. Åkern är genom i många år bortförda foderskördar vanhäfdad
och en del af skogen är till afverkning åt annan upplåten. Saluvärde 1.000 kronor.
2.   Kronoskattehemmanet 6 seland Nr 1 i Tarasjönäs, Ramsele socken, hvarå Per 
Persson erhållit lagfart den 15 mars 1879, af vilket skattetal han dock enligt egen 
uppgift efteråt sålt och sedermera återköpt 2 seland, utan att å denna andel sedermera 
hafva erhållit lagfart. Å detta hemman finnas åbyggnader i försvarligt skick, utsås 
vanligen 4 hl vårsäd och 5 hl rotfrukter samt vinterföda 1 häst, 6 kor och 20 får eller 
getter. Skogen är till afverkning åt annan upplåten och födoråd vidlåter egendomen. 
Saluvärde 3.000 kronor.
3.   Kronoskattehemmanet 2 ½ seland Nr 1 i Norra Lilltersjö, Ramsele socken, hvarå 
Inga Mathilda Eliedotter erhållit lagfart, å 2 ¼ seland den 5 juni 1889 och å  ¼ seland
den 2 oktober 1890. å detta hemman finnas nödiga åbyggnader i godt skick, utsås 
vanligen 0,5 hl höstsäd, 2,5 hl vårsäd och 1,5 hl rotfrukter samt vinterfödas 1 häst, 6 
kor och 20 får eller getter. En del af skogen är till afverkning åt annan upplåten och 
födoråd vidlåter fastigheten. Saluvärde 1.500 kronor.
4.   Kronoskattehemmanet 2 13/16 seland No 1 i Norrånäs, Ramsele socken, hvarå 
Carl Ludvig Stenlund och hans hustru erhållit laga fasta den 16 juli 1875.  Å detta 
hemman finnas nödiga åbyggnader i godt skick, utsås vanligen 0,5 hl höstsäd, 2,5 hl 
vårsäd och 5 hl rotfrukter samt vinterfödas 1 häst, 2 kor och 12 får eller getter. Större 
delen af skogen är till afverkning åt annan upplåten och födoråd vidlåder fastigheten. 
Saluvärde 1000 kronor.



De hvilka hafva fordran, som bör ur någon af dessa egendomar gäldas, eller annan 
rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka. Ramsele den 14 
september 1892.
Efter förordnande:  Sw. Aug. Norlander.

18920919-4   Kungörelse.  Lördagen den 29 nästa oktober månad klockan 1 på dagen
förrättas å Ramsele härads tingsställe i Nyland offentlig auktion för exekutiv 
försäljning af kronoskattehemmanet 1 seland Nr 1 i Rensjö, Ramsele socken, derå N. 
P. Ramstedt erhållit lagfart den 2 december 1886. Å detta hemman finnas nödtorftiga 
men förfallna åbyggnader, utsogen är till aås vanligen 9 kubikfot vårsäd jemte något 
rotfrukter samt vinterfödas två kor. Skfverkning åt annan upplåten och födoråd 
vidlåder fastigheten. Saluvärde 500 kronor. …………….
Ramsele den 15 september 1892.  Efter förordnande:  Sw. Aug. Norlander.

18920923-1   Virkesförsäljning.  Kramfors Aktiebolag ämnar i oktober månad, på dag
som närmare kommer att tillkännagifvas, på auktion i Ramsele låta försälja cirka 
20.000 timmerträd, huvudsakligen gran, 26 cm vid brösthöjd och deröfver.  
Stämplingen kommer att verkställas å Vestvattnets privilegieskog i Ramsele socken 
på norra delen af skogen, till Lafsåns flottled. Instrument och närmare upplysningar 
lemnas af Kommissarien Sv. Aug. Norlander i Ramsele och Kramfors Aktiebolag i 
Backe.

18920923-3   Ramsele Godtemplareloge firade i söndags sin tioåriga tillvaro med en 
enkel fest i kommunalhuset, som af denna anledning välvilligt stälts till förfogande. 
Ordenstemplar hr Styrlander från Sollefteå hade äfven kommit hit upp – skrifves från 
Ramsele tilll HP – och höll i nykterhetsfrågan ett varmt och fängslande föredrag, som
med intresse åhördes af den till kanske närmare ett hundratal uppgående publiken. 
Efter festens slut hölls under hr Styrlanders presidium logemöte, därvid 14 nya 
medlemmar vunno inträde.

1892103-3   Årets skörd. Bland de skörderapporter, som ingått till Stockholms 
köpmannaförening från ombuden i landsorten, märkes följande från Ramsele:  
Foderskörden är i allmänhet god och väl inbergad samt tillräcklig för ortsbehofrvet. 
Rågskörden har utfallit någorlunda god, dock betydligt under medelmåttan; men enär 
råg odlas högst obetydligt inom distriktet, har denna skörd föga betydelse. 
Kornskörden har utfallit ytterst dålig och närmar sig missväxt. Endast på några få 
ställen, har kornet nått sådan mognad, att det kan användas som utsäde. Den 
fastslagna skörden är så mycket kännbarare för landtmannen, som kornet är det 
sädesslag, som huvudsakligen odlas inom distriktet. Halmafkastningen däremot har 
varit god. Hafren har knappast på något enda ställe sådan mognad, att den med fördel 
kan tröskas. Rotfruktsskörden är också mycket dålig och betydligt under medelmåttan
samt kan icke anses motsvara ortsbehofvet. Potatistunnan gäller redan på sina ställen,
där den kan köpas, 10 kronor, hvilket pris med all säkerhet kommer att stegras.



18921007-2   En amazon.  T f länsmannen P. Frisendahl skulle den 13 augusti 1891 
verkställa utmätning hos Eva Stina Salomonsdotter i Lillterrsjö, Ramsele socken, 
men därvid förolämpade hon hr Frisendahl och utfor i smädliga yttranden och då en 
tid därefter den utmätta egendomen skulle afhämtas, var hon ingalunda mildare stämd
utan till och med våldförde sig å utmätningsmannen. Hon blef härför åtalad och 
dömdes att för missfirmelse vid 2 olika tillfällen böta för hvardera gången 75 kr.  
samt att för våldet undergå två månaders fängelse. Hofrätten har faststält denna dom.

18921014-3   För stöld  har Ramsele tingslags häradsrätt den 6 dennes dömt hustru 
Brita Erika Johansson Hedström från Bölen till 3 månaders straffarbete och 1 års 
vanfräjd.

18921015-1   Borgenärerna uti Lars Svanströms i Viken och hans aflidna hustrus vid 
Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å tingsstället i Nyland 
lördagen den 29 innevarande månad kl. 10 f m, för att besluta om rättegång för 
återvinning till konkursboet af upplåten fast egendom samt i öfriga frågor, som röra 
konkursboet och dess förvaltning. Ramsele den 13 oktober 1892.  Sw. Aug. 
Norlander.  Rättens ombudsman.

18921021-2   Årsväxten i länet.  Frän länsmännen i Södra Ångermanlands öfra 
fögderi ha skörderapporter ingått till länsstyrelsen, och framgår af densamma, att 
skörden inom fögderiet utfallit mycket ofördelaktigt. Af rapporterna inhämtas 
nämligen följande: Ramsele distrikt: Råg har lämnat 6 kornet men på flera ställen 
skadad av frost. Korn nära missväxt; nästan öfver hela distriktet  mer eller mindre 
frostskadadt. Hafre har icke någonstädes hunnit till mognad. Potatis har lemnat 3 
kornet, men skörden är af sämre beskaffenhet. Höskörden från odlad jord och 
naturliga ängar är god och väl inbergad, halmafkastningen mycket god, 
Fodertillgången anses tillräcklig för ortens behof.

18921026-4   Vid skollärarval i söndags till fasta folkskolan vid Ramsele kyrka 
valdes vikarerande läraren vid skolan J. A. Jonsson från Stugun med 4.572 fyrkar. 
Organisten J. A. Edin i Nysätra erhöll 2.303 fyrkar.

18921028-2   Vid den skogsauktion,  som i förgår förrättades inför länsstyrelsen å 
från kronoparker och ecklesiastika boställskogar utstämplat virke, voro nedannämnda
anbud de högsta skriftliga, som hade aflämnats.   Ramsele kyrkoherdeboställe N. E. 
Andersson i Lungsjön 735 tråd a 5:66 kr. Ramsele stomhemman Salsåkers ångsåg 
183 tråd a 7;15 kr. 

För misshandel har Ramsele tingslags häradsrätt den 21 dennes dömt arbetaren Joh. 
Bolin från Gårelehöjden till 4 månaders staraffarbete.

18921031-2   Afsked.  Läkaren vid länslasarettet och kurhuset i Backe Oskar Fredrik 
Bengtsson har beviljats afsked. D:r Bengtsson är, som bekant, antagen till läkare i 
Ramsele distrikt.



18921102-2   Bildande av timmerintummningsförening. I styrelsen invaldes bl andra 
hrr Erik Bäcklund och T. J. R. Beermann Ramsele. Till ordförande utsågs hr 
Bäcklund.
Ett förslag till priskurant för timmeruppköp uppgjort af särskilda därtill tillsatte 
komiterade förelåg. Hvarefter föreningen åter sammanträder den 15 dennes å hotell 
Norrland.

18921111-2   Från Ramsele. Kommunalstämman beslöt den 23 oktober på 
kyrkostämmans hemställan att af tillgängliga medel ställa 2.260 kronor till 
kyrkostämmans disposition utan återbetalnings skyldighet för ombyggnad af 
skolhuset vid kyrkan.

18921112-2   En fejd synes stunda mellan sägverksägarne och skogsägarne i orten. 
De förra förena sig om beslut, att gagna deras och sågverksnäringens intressen, men 
härmed tyckas timmerförsäljarne ej vara belåtna. Å annat ställe i tidningen ha 
timmerförsäljare från Resele låtit införa en annons, i hvilken timmerförsäljarne inom 
Ångermanelfvens norra ådal inbjudes att sammanträda å Höfvens gästgivaregård 
lördagen den 26 dennes klockan 11 f m  för att besluta och öfverlägga hvilka åtgärder
anses böra företagas mot den af sågverksägarne bildade – timmerringen -, som 
antagligen tillkommit för att nedsätta timmerpriset.

18921118-1    Försäljning av skog: ……  Ramsele kyrkoherdeboställe Middagsberget
555 vindfällen och torrskog, Nöttjärnsberget dito 500.

18921118-2   Nybyggesskogar med inskränkt skogsrätt.  Ur landshövdinge 
berättelserna inhämtas: de äro till antalet 36, med en skogsareal af 3059949 hektar, 
Dessa ägas till allra största delen af sågverken äfven af trävaruhandlare, hvilka 
förvärfat dem med fäst afseende å hithörande skogars betydande värden; och har det 
visat sig, att de allt för rikliga skogsanslag, som tilldelats nyhemmanen såsom 
understöd för jordbruket, snarare motverkat landets uppodling och kulturen, än, som 
afsigten därmed varit, bidragit till hemmanens förkofran, De flästa af dessa äro ock 
numera att betrakta såsom verkliga skogsdomäner, å hvilka jordbruket för all framtid 
torde förbliva  bisak.

18921125-1   Herrar Virkesförsäljare.  Vid Faxeelf torde i anledning af 
virkesköparnes beslut vid mötet i Hernösand den 16 dennes sammanträda å hotell 
Rosenqvist i Sollefteå kl 12 på dagen den 20 inst,  december för att rådgöra angående 
kommande virkesförsäljningar.   Virkesleverantörer.

18921125-2   Prislista presenterad (för omfattande att här återges)

18921126-3   Anmälde resande hotell Norrland den 24 november eo landskanslisten 
C. G. Johansson Ramsele.



18921130-2   En afskedsfest gafs den 25 dennes hos kronolänsman Norlander i 
Ramsele för doktor W. Englund i Backe, som då besökte Ramsele för att, före sin 
flyttning till Berg, taga afsked af vänner och patienter. Värden anbragte hedersgästens
skål, dervid betonande den saknad hans flyttning skulle vålla och framförde ett 
hjärtligt tack för hans sällsporda nit och den vänlighet han ådagalagt så väl i det 
enskilda ungänget som och i synnerhet mot patienterna, utan åtskillnad. Såsom ett 
minne öfverlämnades till föremålet för festen ett sockerskrin och ett par ljusstakar, 
allt af gediget silfver, med följande inskription  Till Doktor W. Englund af tacksamma
patienter i Ramsele.   Doktor Englund framförde i anslående ordalag sitt tack och 
farväl.

18921221-3   Brotaxa.  K. M:t har berättigat Ramsele socknemän att emot förbindelse
att fortfarande underhålla en af dem öfver Ångermanälfvens norra gren vid 
Nordantjäls by uppförd bro, af dem, som färdas däröfver, intill 1894 års utgång 
uppbära afgifter enligt följande taxa:  för ett åkdon med två eller flere hästar samt två 
eller flere åkande personer 75 öre, ett åkdon med en häst och en eller två personer 30 
öre, en gående person 7 öre, en ridhäst 15 öre, en ko eller oxe 7 öre, ett småkreatur 
eller kalf, får och  svin 3 öre. Dock under iakttagande dels, att från erläggande af 
dessa avgifter skola vara befriade kongl. och furstliga personer med deras sviter, 
ämbets och tjänstemän, då de i ämbetsärende färdas, kurirer, postförare och 
brefbärare i kronans och allmänna ärenden, tågande trupper samt barn, då de äro 
stadde på väg till eller från folkskola, dels att Nordantjäls byamän skola vara 
berättigade till brons begagnande för sig och sina kreatur emot hälften af sagda 
afgifter.

18921228-5   Ramsele pastorsboställes skogsförsäljningsmedelsfond,  hvilken räknas 
bland de ecklesiastika fonderna, hade den 1 jani 1891 en behållning av 19629 kr. 
Inkomsterna under året uppgingo till 819 kr.  och som inga utgifter förekommo 
utgjordes behållningen behållningen vid fjolårets slut af 20449 kr.  Fonden har 
uppkommit på grund af K. Brefet den 23 maj 1862, hvarigenom förordnades, att, 
sedan utsyning medgifvits å boställets skog för att genom försäljning af virke 
godtgöra kyrkoherden för utgifter till kyrkobyggnad i församlingen och högre belopp 
influtit än som för kyrkoherdens godtgörelse erfordrades, öfverskjutande belopp 
skulle till statskontoret inlevereras för att göras fruktbärande, viljade k. M:t framdeles
meddela föreskrifter om medlens användande.

18921230-2   Från Ramsele skrifves den 26 december till HP: I går, annandag jul, 
hade godtemplarlogerna Fosterlandsvännen och Ramsele Framtid  gemensamt 
anordnat en basar i härvarande kommunalhus, som af socknemännen välvilligt 
upplåtits för förstnämnda loges sammankomster, Sedan man erlagt inträdesafgiften, 
40 öre, hade man fullt tillträde till ett med mjuka bullar och småbröd rikt besatt bord, 
där man lät sig detta lifvets goda väl smaka.
Därefter en trappa upp. Här i den med flaggor och kulörta lyktor smakfullt 
dekorerade salen var själva basaren, anordnad, och här kunde man få snart sagdt allt 
vad man ville – för pengar – Vid ett bord saft och vatten, champangedricka, ost, smör,



korf mm. Vid ett annat cigarrer, parfymer, glasögon och assurerade försändelser, vid 
ett tredje literatur och diverse.  Ett annat bord prunkade med de vackraste äpplen och 
karameller i silferpapper, hvilka senare trots silfvervärdets fall hade strykande 
afsättning. Också hade en stor allmänhet infunnit sig, som glammade och skämtade, 
prutade och köpte med lif och lust, och få voro förvisso de, som gingo därifrån miss 
nöjde med sin eftermiddag.

18921230-2   Virkesförsäljning i Ångermanelfvens ådalar…….timmerförsäljarne 
efter Faxfven å mötet i Sollefteå den 20 dennes i alla delar instämt…. ( En längre 
artickel med instruktioner kan ej återges här)…..

18921231-3   Från Ramsele  skrifves till HP:  Vid årets tredje ordinarie 
kommunalstämma den 27 dennes med Ramsele kommun valdes till elektorer att välja
landstingsmän för kommande period i stället för dem, som voro i tur att afgå, 
sågverksägarne Aug. Naesström och J. Söderqvist samt till suppleanter stämmans 
ordförande El. Eliasson och nämndemannen Per Johansson i Stenvikstrand.
Till ledamöter i kommunalnämnden för 4 år från och med 1893 års början valdes: 
Johan  Persson i Vimmervattnet,  Johan Persson i Vallen , Erik Johansson i Nässjö 
och fjärdingsmannen Jöns Dahlin i Stenvikstrand. Till Suppleanter valdes för 2 år 
nämndemannen Per Johansson i Stenvikstrand, Erik Karlsson i Rensjön, inspektoren 
Joh. Lidbom i Krången, Jonas Jonsson i Meåfors, Olof Mattsson i Krokfors och 
Johan Svensson i Terrsjö. Till revisorer att granska kommunens räkenskaper och 
förvaltning af kassor valdes handl. E. G. Färnlöf i Nyland och faktor Joh:s Nordberg i
Krången med handlanden G. E. Andersson som suppleant. 
Vidare beslöts hundskatt för år 1893 med 5 kr.  för hvarje djur öfver två månader 
gamalt, af hvilken ras som hälst, med undantag af gråhundar af äkta inhemsk ras, 
hvilka skola vara skattefria.

En gammal jösse, som af ålder säges vara nästan alldeles röd i hufudet, slår sina 
bugter i Shels skog i Ramsele. Nu senast i julhelgen har man haft en fem dagars jagt 
på  gamle herr långöra  och man vardt äfen i tillfälle att slänga fyra skott efter honom,
men ännu har jösse skinnet i behåll, skriver Hp:s meddelare.


