
Hernösandsposten 1893
(Datum-sida)

18930102-3   Folkmängden i Ramsele var vid 1892 års slut, 3.429 personer.

18930111-3   Från Ramsele skrifves till HP:  Bistert gick det gamla året ut med sina 
52 grader vid niotiden på nyårsaftonen, men än bistrare var det nya  vid sitt inträde, ty
nyårsmorgonens termometer visade 57 grader kallt.  Den starka kölden har farit illa 
nog fram i många hem, synnerligast där bostäderna äro illa ombonade och bränslet 
ringa eller dåligt. Hos en familj, som bor i en skral säterstuga, var det så kallt på 
nyårsmorgonen, att rimfrosten bildades i familjefaderns skägg, under det han var 
sysselsattt med att göra upp eld i spisen.

18930120-2   Från Ramsele skrifves till HP den 17 januari: Vintern har allt sedan jul 
varit och är ännu ganska bister. 40 grader har kvicksilvertermometern ofta visat och 
de som haft sprittermometrar sägs, att den nyårsdagen och flera dagar därefter varit 
50 & 55 grader under 0. Vid Forsnäs färjställe var den sistlidne lördag nere till 66 
grader. Fotogen i lyktorna efter landsvägen genom bygden har äfven varit så frusen, 
att lyktorna ej varit användbara för belysning. Många människor ha ock kommit med 
hvita kinder och näsor, och väl vore, om icke någon alldeles dukat under för denne 
oblide Bore. Det påstås af gammalt att, stränga herrar ha stakot välde, men detta 
ordspråk synes ej nu vilja slå in. Mången gammal man påstår, att en så stark och 
långvarig köld icke varit i mannaminne. I dag är det 35 gr.  kallt.
Den 15 dennes hölls i Ramsele kommunalhus ett nykterhetsföredrag af pastor C. 
Åkerberg, hvilket trots den skarpa kölden var talrikt besökt af såväl godtemplare som 
utom orden stående personer.

18930123-2   Nytt apotek.   Sockenmännen i Ramsele och Edsele hafva hos k.  M:t  
gjort ansökan om inrättande af apotek eller nedikamentsförråd i Ramsele. KB 
utlåtande infordrats, tillstyrker ansökan.

18930201-2   Utsedde revisorer ha icke haft något att anmärka mot vederbörande 
kronofogdes redogörelse för uppbörden af de för Ramsele tingslags gemensamma 
behof debiterade medel i uppbördsboken för Södra Ångermanlands öfra fögderi.

18930201-4   Diversehandel  kan på billiga villkor få övertagas. Närmare 
upplysningar lemnas af Jon Bergforss, Ramsele.

18930408-2   Missväxten inom Vesternorrlands län.   Ramsele kommun beslöt på 
kommunalstämma den 29 januari att i anledning af den föregående år inträffade 
missväxten genom sin kommunalnämnd hos direktionen för länets nödhjälpsfond 
söka anskaffa 150 tunnor utsädeskorn till nästkommande vår till utlåning åt inom 
kommunen boende nödstälde jordbrukare emot återbetalningsskyldighet, skrifves det 



till HP.

Vid kommunalstämma med Ramsele kommun den 29 januari valdes till ledamöter i 
årets bevillningsberedning inspektoren Joh. Lidbom i Krången och 
kommunalnämndsordföranden Johan Mattsson i Sel med hemmansägarne Erik 
Johansson i Nyland och Per Persson i Holme till suppleanter.

Ett antikt skåp, men tillskrifver det en ålder af öfver 300 år, finnes nu i Sels by i 
Ramsele socken. Möbeln är nu något förfallen, allden stundbitar lossnat från 
densamma och kommit bort, men den har emellertid en viss historisk betydelse.  I 
ofridens dagar, då ryssarne härjade landets kuster, förde man från dem uppåt landet 
hvad man hade af värde och ville rädda undan den rofgiriga fienden. Detta skåp kom 
då, innehållande en hel del dyrbarheter från Hernösand och hamnade i Edsele socken 
När värdesakerna sedermera åter afhämtades, fick skåpet stanna kvar och har nu efter
många öden såsom ofvan nämnt, hamnat i Sels by i Ramsele, skrifves till HP.

18930211-2   Antal prenumeranter i Ramsele på västernorrlands allehanda 6, 
Hernösands Posten 30 st.

18930224-2   F.  Plats Mjölnardrängen Alfred Wennerström från Ströms socken, har 
af Ramsele tingslags häradsrätt dömts att för stöld hållas till straffarbete i tre månader
samt att ett år utöfer strafftiden vara medborgerligt förtroende förlustig.

Från Ramsele skrifves till HP: Af godtemplarelogen Fosterlandsvän nr 747 i Ramsele
hade i söndagf anordnats en enkel kaffefest i ordenslokalen, hvilken var talrikt 
besökt. Pastor C. Skog från Edsele höll ett till hjärtat gående nykterhetsföredrag, efter
vars slut talaren ställde några behjärtansvärda ord till de närvarande angående våra 
nödlidande bröder och systrar i Norr- och Västerbotten, därvid särskilt framhållande, 
huru tacksamma vi borde vara för den nåd Herren låtit oss vederfaras, som hitills låtit
oss vara förskonade från hungersnöden. En kollekt upptogs, som inbragte 50 kr 5 öre,
hvilket belopp enligt senare på aftonen fattadt beslut, skulle öfversändas till KB i 
Norrbottens län för att till de verkligt nödlidande därstädes öfverlämnas.

18930310-2   Från Ramsele skrefs till HP den 7 dennes:  Den 4 i denna månad hölls 
uppbördsstämma härstädes, hvilken var talrikt besökt ej allenast af skattskyldige utan 
jämväl af en stor mängd andra såväl yngre som äldre af båda könen. Det hela såg ut 
som en marknads. Vägen efter en lång sträcka var på båda sidor garnerad af, som 
vanligt, dessa stämmor medföljande  kamhandlande och sockerbagare, som där 
uppslagit sina stånd och försäljningsbord. Det fans till och med  skjutbana och 
ringkastning, där en del ungdomar ifrigt täflade;  säkerligen offrades icke så 
obetydligt med penningar på dessa idrotter. Det är besynnerligt, att allmogen så lätt 
nappar på dylika krokar, hälst i en tid då arbetsförtjänsterna och i följd däraf äfven 
penningtillgångarne äro så knappa, att det är allmän klagan. De flesta kunna 
nepperligen erlägga sina utskylder och anskaffa sitt nödtorftiga behof.
De handlande, som detta år medfölja uppbörderna för att sälja sina varor, skola dock 



säkerligen icke kunna skryta af stor omsättning under denna resa. Den gamla goda 
tiden är förbi, och folket har icke råd att köpa som förr. Kanske kan detta hafva det 
goda med sig, att handlarna komma att sluta med dylika handelsresor, hvarigenom 
säkerligen rätt stora summor såväl i kontanta penningar som ock i dagsverken skulle 
besparas allmogen inom de kommuner,som hedras med dylika besök, hvilka icke 
medföra ringaste nytta utom tvärtom skada.  Några oordningar hafva dess bättre icke 
förekommit.

I går vid kommunalnämndssammanträde härstädes blef efter omröstning med sju 
röster mot fyra beslutet att för nästa treårsperiod icke göra någon ansökan om 
förlängd rättighet att till utskänkning inom kommunen. Det torde således vara 
tämligen säkert, att nuvarande rättighet, som slutar med den 30 nästkommande 
oktober, ike mera väckes till lif, hvilket kommer att hälsas med glädje af 
nykterhetsvännerna.

18930324-2   För vaccinationens befrämjande hafva vaccinatörerna A: D: Norberg i 
Tåsjö, F: E. Ågren i  Fjällsjö och P. J. Halén i Ramsele tilldelats en belöning af 30 
kronor.

18930405-3   Från Ramsele skrefs den 30 mars till HP:  Årets första ordinarie 
kommunalstämma hölls den 27 mars. Revisionsberättelsen öfver 1892 års 
räkenskaper upplästes och föranledde till några rättelser, som skulle intagas uti nästa 
års räkenskaper, hvarefter ansvarsfrihet besviljades. Af kommunalnämnden upprättad 
afkortningslängd granskades och godkändes. Beslöts att gemensamt med Edsele 
kommun hos k. M:t göra ansökan om erhållande af statsbidrag till aflöning åt extra 
provinsialläkaren härstädes, hvilket uppdrogs åt en komité bestående af hrr Aug. 
Naesström, T. J. R. Beermann, Erik Johansson, Per Persson, Joh:s Nordberg och 
El.Eliasson. Kronolänsmannen S. A. Norlander befullmäktigades för ett års tid att vid
rikets domstolar och ämbetsverk utföra och bevaka Ramsele kommuns talan i alla 
frågor och rättegångar, som angå kommunen.

18930419-3    Breflåda.  Parre. Ramsele.  Efter moget öfvervägande ha vi funnit, att 
eder insända artikel visserligen afser ett behjärtansvärt ändamål, men att språket i 
densamma dock omöjligör dess införande. Vi hälla fast vid vilkoret för de insända 
uppsatsernas intagande:  sak icke person!

18930421-3   För misshandel  å Adolf Mellblom har Ramsele tingslags häradsrätt den
10 dennes dömt arbetaren  Per August Eriksson i Viken till 8 månaders fängelse.

18930424-1   Till försäljning utstämplade träd: Bjelk- och sågtimmerträd, kyrkoherde
bostället Ramsele 760, Stomhemmanet 183 träd.

18930424-2   För svår misshandel föröfvad å arbetaren Lars Sundqvist har i Ramsele 
häktats arbetaren C. A. Göransson från Hocksjön, Ramsele socken.



18930505-2   Bränvinshandeln i Ramsele.  Till HP skrefs den 29 april: Vid i dag efter 
vederbörligen skedd pålysning härstädes hållen kommunalstämma föredrogs 
revisorernas berättels i anledning af räkenskaperna öfver från bränvinsmagasinet 
influtna medel och förvaltningen af desamma, hvilken godkändes, hvarefter 
ansvarsfrihet beviljades räkenskapsföraren.
Sedan förekom till stämmans behandling kommunalnämndens hemställan därom, att 
minuthandel med och utskänkning af spirituosa måtte i enlighet med  k.  
Förordningen den 31 december 1891, få i socknen idkas under ytterligare 3 år från 
och med den 1 november innevarande år, och att sålunda ett minuthandelsställe och 
ett utskänkningsställe finge under sagda tid inrättas i någon af byarna Krången, 
Nyland eller Viken och blef, efter det flere talare haft ordet samt yttrat sig dels för 
och dels emot sagda förslag, efter derom begärd omröstning detsamma af stämman 
förkastadt med 6988 fyrkar af 107 röstande, som afgåfvos emot,  och röster för 5128 
fyrkar af 22 röstande, som afgåvos för.
Att frågan är af stort intresse för kommunens medlemmar kunde man finna däraf, att 
sockenstugans båda rum voro till trängsel fyllda af röstberättigade; lämpligt var äfven
tillfället emedan årets nattvardsungdom skulle konfirmeras samma dag på aftonen.

18930508-2   Kungörelse.   Borgenärerna uti bryggaren E. L. Wettermarks och hans 
firma Ramsele Ångbryggeris vid Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till 
sammanträde å tingsstället i Nyland. Måndagen den 29 innevarande månad kl. 10 f 
m, för att besluta arfvode för konkursförvaltningen, underhåll åt gäldenären, samt 
derest ackord icke kommer tillstånd, om sättet för försäljning af konkursboets såväl 
fasta som lösa egendom, äfvensom i öfriga frågor som röra boets förvaltning. 
Ramsele den 5 Maj 1893. Sw. Aug. Norlander. Rättens ombudsman.

18930508-2   Kungörelse.   Borgenärerna uti faktor Magnus Mobergs i Strömnäs vid 
Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å tingsstället i Nyland 
Måndagen den 29 innevarande månad kl. 1 e m., för att besluta arfvode för 
konkursförvaltningen, underhåll åt gäldenären, om uppskof med försäljning af en del 
af konkursboets lösegendom, indrifning eller realisering af fordringarne, äfvensom i 
öfriga frågor, som röra boets förvaltning. Ramsele den 5 Maj 1893.   Sw. Aug. 
Norlander.  Rättens ombudsman.

18930508-2   Kungörelse.   Borgenärerna uti födorådstagaren Eriki Westlunds i 
Vestvattnet och hans hustru Anna Isaksdotter vid Ramsele häradsrätt anhängiga 
konkurs kallas till sammanträde å Tingsstället i Nyland kl. 2 e m., för att besluta om 
arfvode för konkursförvaltningen, om uppskof med försäljningen af en del af 
lösöreboet, om försäljning af konkursboets fastighet samt gäldenärernas 
födorådsförmåner, om indrifning, realisering eller förlikning af en del osäkra 
fordringar, äfvensom i öfriga frågor, som röra boets förvaltning. Ramsele den 5 Maj 
1893.
Sw. Aug. Norlander.  Rättens ombudsman.

18930508-2   Kungörelse. Uti hemmansägaren Sven Petter Mikaelssons i Hocksjö 



och hans hustrus vid Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å 
tingsstället i Nyland Måndagen den 29 innevarande månad kl 3 e m., för att besluta 
om arvode för konkursförvaltningen, underhåll åt gäldenären, om uppskof med 
försäljning af en del af lösegendomen, om anhängiggörande af föreslagna rättegångar,
äfvensom i öfriga frågor som röra konkursboets förvaltning.
Ramsele den 5 maj 1893.    Sw. Aug. Norlander.  Rättens ombudsman.

18930508-2   Kungörelse.  Borgenärerna uti hemmansegaren A. Wallins i Imnäs vid 
Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å tingsstället i Nyland 
Måndagen den 29 innevarande månad kl 4 e m., för att besluta arfvode för 
konkursförvaltningen, underhåll at gäldenären, om ifrågasatt rättegång rörande 
upphäfvande af gäldenärens upplåtelse af fastigheten i Imnäs till omyndig person och
återvinningaf fastigheten till konkursboet samt tillskjutande af nödiga medel för 
sådant ändamål, äfvensom i öfriga frågor, som röra konkursboet och dess förvaltning,
Ramsele den 5 maj 1893.  Sw. Aug. Norlander.    Rättens ombudsman.

18930508-2   Kungörelse.   Borgenärerna uti torparen Per Anton Persson i Nordantjäl
vid Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å tingsstället i 
Nyland Måndagen den 29 innevarande månad kl. 5 e m., för att besluta arfvode för 
konkursförvaltningen , underhåll åt gäldenären, emottaga sysslomannens redovisning 
samt granska utdelningsförslag. Ramsele den 5 maj 1893.  Sw. Aug. Norlander.  
Rättens ombudsman.

18930508-2   Kungörelse.   Borgenärerna uti hemmansägaren C. L. Stenlunds i 
Norrånäs vid Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å 
tingsstället i Nyland Måndagen den 29 innevarande månad kl. 6 e m, för att besluta 
arfvode för konkursförvaltningen, underhåll åt gäldenären, om ifrågasatt rättegång 
rörande upphäfande af gäldenärens upplåtelse af fastighet i Imnäs till omyndig person
och återvinning af fastigheten till konkursboet samt tillskjutande af nödiga medel för 
sådant ändamål, äfvensom i öfriga frågor, som röra konkursboet och dess förvaltning.
Ramsele den 5 maj 1893. Sw. Aug. Norlander, Rättens ombudsman.

18930513-1   Kungörelse.   Genom entreprenadauktion, som förrättas i Ramsele 
sockenstuga Måndagen den 5 nästkommande Juni kl. 1q2 på dagen, bortsättes till den
högstbjudande följande reparationer å Ramsele kyrka: 1. reparation af sprickor i 
kalkrappningen å kyrkan och sakerstian; 2. målning af kyrkans fönster och taklister 
utvändigt samt lanterninen å tornet äfvensom hvitkalkstrykning af väggarnas 
yttersidor.  För arbetets ordentliga fullgörande ställes borgen af entreprenören. Färg, 
olja och kalk hålles af kommunen, och förbehålles tid för anbudens pröfning samt 
deras antagande eller förkastande. Skriftliga anbud kunna under tiden före auktionen 
insändas till undertecknade, som äfven besvara förfrågningar. Ramsele den 8 Maj 
1893. Kyrkovärdarna.

18930515-1   Skånska Grisar  kommer af undertecknad försäljas vid nedanstående 
platser:….. Elias Janssons Krången i Ramsele, Lördagen den 27 kl. 10 f m., OBS. 



Fin-fina raser och så billigt som möjligt.  C. Appelqvist.

18930526-2   Taxeringsnämnderna.  Vid kommunalstämma i Ramsele socken den 22 
maj valdes till ledamöter i årets taxeringsnämd: kronolänsman S. A. Norlander i 
Viken, sågverksägaren Aug. Naesström i Nyland, kommunalnämdsordföranden Johan
Mattsson i Sel, handlanden O. Eriksson i Nyland och fabrikören Nils Skogman i 
samma by. Till suppleanter hemmansägaren Joh:s Nordberg och inspektoren J. 
Lidbom, alla i Krången.

18930526-3   Till tredje elektor  att välja landstingsmän har Ramsele kommun 
enhälligt valt kommunalstämmans ordförande El. Eliasson i Nyland och till suppleant
inspektor Erik Bäcklund i Viken.

18930526-3   Till lokal för telegrafstationen Ramsele har Ramsele kommun under 
ytterligare 5 års tid från den 1 oktober innevarande år till samma tid 1898 hyrt 
nuvarande lokalen hos handlanden E.  O. Nylén i Nyland.

18930527-2   Styrelser för flottningsföreningar. Till ledamöter i styrelsen för 
Nässjöåns flottningsförening under innevarande år och intill nästa års ordinarie 
bolagsstämma hafva utsetts hrr Aug. Naesström, L. Molander och Z. Åslund, af 
hvilka hr Aug. Naesström är styrelsens ordförande, hvarjämte till styrelsesuppleanter 
hafva valts hrr J. Söderqvist samt J. Ahnlund.
Styrelsen för Lafsåns flottningsförening utgöre af hr. Aug. Naesström ordförande, 
samt hrr L. Magnusson och Z. Åslund; hrr J. Söderqvist och Erik Bäcklund hafva 
utsetts till suppleanter i styrelsen.

18930602-1   Ledighet. Lärarinnebefattningarne vid 2 á 3 stationer flyttande 
småskolor härstädes sökas före den 15 Juli hos skolrådet. Lön 350 kr.  jemte husrum 
och vedbrand under läsetiden samt 15 kr. i hyresersättning för ferietiden. Ömsesidig 
uppsägningstid 3 månader, dock får börjad termin ej avbrytas.   Ramsele den 29 Maj 
1893.  Skolrådet.

18930602-1   De som hafva skulder eller  fordringar hos aflidne arbetaren Hans 
Jakob  Andersson i Imnäs, torde desamma anmäla hos sterbhusdelägarne eller hos 
undertecknad före den 20 nästa Juni. Ramsele den 29 Maj 1893.   M. Moberg.

18930607-2   Till landstingsmän   för Ramsele tingslag under kommande 2 års period
återvaldes i förrgår riksdagsmannen Jonas Erik Schödén i Backe och förre 
riksdagsmannen, sågverksägaren Aug. Naesström i Ramsele. Till suppleanter 
återvaldes likaledes hr J. Söderqvist Viken.

Öfver Ramsele kommunalstämmas beslut den 29 april, hvarigenom ansökan om 
ytterligare 3 års rättigheter till försäljning af bränvin mm.  Skulle inom socknen få 
idkas blef afslagen, är hos k. M:ts bfhde  öfverklagadt och besvären återkomma till 
kommunalstämmans ordförande, som är förständigad att affordra de icke klagande 



socknemännen förklaring. Stämman för denna förklarings afgifvande utlystes i 
söndags och skall hållas den 29 dennes, skrifves till HP.

18930614-2   Den 19 juni, sålunda om måndag, icke såsom genom tryckfel i nr 85 af 
HP oriktigt uppgafs den 29 juni, skall stämman i Ramsele hållas med de icke 
klagande församlingsmedlemmarne för förklarings afgifvande öfver 
kommunalstämmobeslutet angående spirituosa försäljningen inom socknen.

18930616-3   I konkurs har, enligt rapport till Stockholms köpmannaförening, försatts
handlanden Axel Johansson i Ramsele.

18930617-1   Borgenssammanträden.  Borgenärerna uti Magnus Mobergs i Strömnäs 
vid Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å tingsstället i 
Nyland Måndagen den 24 nästa Juli kl. 5 e m, för att afgifva yttrande öfver 
gäldenärens besvär emot bergenärernas beslut den 29 sistlidne Maj, i  fråga om 
egendom, som gäldenären egde behålla. Ramsele den 15 juni 1893.
Sw. Aug. Norlander,  Rättens ombudsman.

18930617-2   Ramsele länsmansdistrikt.  Länsman S. A. Norlander har beviljats två 
månaders tjänstledighet från den 21 dennes. Tjänsten uppehålles af e o  
landskanslisten C. G. Johansson.

18930621-3   Vid fiskodlingsanstalten i Ramsele har gjorts försök med odling af 
röding. Då dessa försök äro förende med jämförelsevis stora svårigheter har 
hushållningssällskapets förvaltningsutskott beslutit tillstyrka sällskapet att för två år 
bevilja ett anslag af 125 kronor årligen.

18930621-3  17 fall af difteri rapporteras från  Ramsele.

18930623-2   Försakelseveckan i Ramsele.  Följande medel som bidrag till byggande 
af en pansarbåt ha ingått från Ramsele till rektor H. Jakobsson för vidare befordran: 
Erik Bäcklund 5 kr., Sv. Aug. Norlander 5 kr., Anshelm Borin 1kr., Jon. Bergforsss 5 
kr., J. T. Söderqvist 3 kr., A. A. Olsson 50 öre, Er. Gust. Färnlöf 1 kr., Carl Öhman 1 
kr., Albert von Gasseltz 1 kr., Leo Bodén 1 kr., doktor Bengtsson 5 kr., H. A. Forszén 
1 kr., Ernst Bäcklund 50 öre, Summa 35 kr.

18930630-1   Affär att öfvertaga.  En i närheten af Ramsele kyrka belägen, väl 
upparbetad diversehandelsaffär äfvensom gästgifvarerörelsen i Ramsele finnes att på 
fördelaktiga vilkor öfvertaga. I samma hus finnes post-, telegraf- och telefon. 
Reflekterande hänvände sig för vidare uppgörelse till  E. O. Nylén, Ramsele.

18930710-4   Hemman till salu.  Undertecknad försäljer sitt hemman om 2 13/16 
seland Nr 1 i Norrånäs, Ramsele socken. Hemmanet har vackert läge, nyuppbygd 
gård och nära intill landsvägen. Säljes nu med växande eller inbergad gröda till billigt
pris. Större delen av skogen är till annan på vissa år upplåten.  J. P. Lundqvist.  



Norrånäs, Ramsele.

18930712-2   Mineralvatten  tror man sig hafva anträffat i Ramsele. Fyra prof hafva 
undersökts å härvarande kemiska station, men därvid befans, att endast ett var i 
nämnvärd mån järnhaltigt. Sammansättningen af detta var på 100,000 delar vatten 
följande: totalhalt fasta ämnen 8,10 eldfasta satser 6,7  järn 0,14  motsvarar 
järnoxidulcarbonat 0,332.

18930715-4   Kungörelse.   Måndagen den 28 nästa augusti månad förrättas å 
Ramsele häradsrätts tingsställe i Nyland, der laga hinder icke möter, offentlig auktion
för exekutiv försäljning af nedannämnde fastigheter, nemligen: Kl. 11 f m, En från 4 
½ seland NR 1 i Stornäset Tåsjö; Kl. 12 på dagen Kronoskattehemmanet Böhle af 
Ramsele socken, tillhörigt boet efter Erik Ersson därstädes, aflidna hustru och hvarå 
dessa makar, tillika med annan fastighet, erhållit laga fasta den 15 januari 1864. Å 
dessa hemman, saluvärderat till 2500 kronor, finnes nödtorftiga, men förfallna 
åbyggnader, utsås vanligen 2 tunnor vårsäde och 3 tunnor potatis samt vinterfödas en 
häst, 3 kor och 12 får eller getter. Födoråd vidlåder icke detta hemman, men 
afverkningsrätten till skogen år upplåten intill den 12 februari 1902.;  Kl. 1 e m, Den 
från 1 selande Nr 2 i Tåsjö by af Tåsjö socken  för alltid afsöndrad lägenhet.  Kl. 2 e 
m, Kronoskattehemmanet 6 11/20 seland Nr 1 Åkerö, Edsele socken.  Kl. 3 e m, 
Kronoskattehemmanet 1 1/8 seland Nr 1 i Imnäs, Ramsele socken, hvarå Jakob 
Isaksson erhållit lagfart den 15 juni 1889. Å detta hemman, saluvärderat till 1000 
kronor, finnas nödiga åbyggnader i godt skick, gemensamma med annan 
hemmansdel. Årliga utsädet kan för närvarande beräknas till 2 tunnor korn och något 
rotfrukter. Riklig tillgång på god odlingsjord finnes. Afverkningsrätten till skogen är 
åt annan upplåten och födoråd vidlåter fastigheten.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas eller annan rätt, som bör vid 
auktionen iakttagas, ega att dervid närvara och sin rätt bevaka.  Enligt förordnandde,  
Sw. Aug. Norlander.

18930717-2   Skogseld.  Den 9 dennes vid middagstiden utbröt eld i skogsmarken till 
Eldsele by, Ramsele socken. Påföljande dag dämpades elden, sedan omkring 100 
tunnland afbrunnit. Ehuru torkan varit hård och marken belamrad med vindfällen och 
affall, har elden icke trängt så djupt i marken, att de större träden tagit skada. Endast 
den mindfre skogen torde alltså komma att förtorka.

18930726-3   Från Ramsele  skrefs till HP den 22 juli: Allt sedan midsommarstiden 
har här varit en mycket hård torka med stark värme om dagarna, nätterna hafva 
däremot oftast varit kalla och potatisriset frös på en del ställen, som t o m icke ansets 
frostländta, natten emellan den 12 och 13 dennes. Höskörden, som nu pågår, blir 
mycket klen, knapt hälften, mot föregående år, och kornet, ortens hufvudsäde, är tunt 
samt halmen och axen korta, så att äfven detta helt visst blir mycket under 
medelmåttan. Det ser ut, som det skulle bli ett hårdt år det kommande. Huru skall det 
gå för den fattiga befolkningen häruppe, då äfven arbetsförtjänsterna äfven torde bli 
knappa.



Ett af de angenämaste nöjen, vi haft under denna sommar, är den vackra park, som 
under våren smakfullt anordnades på en sandås med barrskog i den så kallade 
Stenbäcksdalen. Parken med sina grusade gångar, portaler och paviljong är en 
angenäm promenadplats. Hvarje morgon är där brunnsdrikning och serveras både 
mineralvatten och järnhaltigt källvatten, enligt de föreskrifter doktor O. Bengtsson, 
hvarje morgon på stället närvarande, gifver de besökande brunnsgästerna.
Doktor Bengtsson och inspektoren Beermann äro de, som ombesörjt verkställandet af
dessa anordningar, vi åro dem därför mycket tack skyldige, de hafva icke hellre skydt
vare sig mödor eller besvär att få anordningen  så treflig som möjligt. Dock torde 
ännu mycket mera komma att göras till platsens försköning. Herrar Norlander och 
Eliasson hafva afgiftsfritt upplåtit platsen.

18930726-4   Kungörelse.  Måndagen den 28 Augusti månad kl. 5 e m, förrättas å 
Ramsele härads tingsställe i Nyland, på grund af borgenärernas beslut uti 
födorådstagaren Erik Westlunds i Vestvattnet konkurs, offentlig auktion för 
försäljning i den ordning och på de vilkor, som för utmätt fast egendom finnas 
stadgade, af konkursmassans fasta egendom i Vestvattnet, bestående af 
mangårdsbyggning och stall med nödigt jordområde för dessa byggnader jemte därtill
hörande förmån af rätt till virke för byggnadens inredning samt vedbrand för 
framtiden å stamhemmanets skog, hvilka lägenheter och förmåner Westlund vid   
upplåtelsen af hemmanet 1 ¾ seland Nr 1 i Vestvattnet undantagit.
Ramsele den 24 Juli 1893.  Efter uppdrag, Sw. Aug. Norlander.

18930802-1   Annons.  Vid en å tre stationer flyttande småskola härstädes önskas för 
stundande läsår en examinerad lärare eller lärarinna. Höstterminen börjar den 5 nästa 
September. Lönen är 365 kr.  jemte husrum och vedbrand under läsetiden. 
Ansökningshandlingar insändas före den 20 Augusti till Skolrådets ordförande, adress
Ramsele.

18930807-2   Brunnar och bad.  Under andra badterminen vid Norrtelje badort hafva, 
bland andra, utsetts fruarna Davida Beurlin Härnösand, Lina Norlander Ramsele och 
kommissarien Styrlander Sollefteå.

18930807-3   Reseskiss för Hernösands posten af Laura Fitinghoff …………… En 
tjusande vacker, och dertill intressant turistled är att gå med ångbåt från Stockholm 
till Sollefteå, vidare med tåg ett par timmars väg till Helgum. Med ångaren Primus 
med dess förekommande kapten Vesterberg, en obeskrifligt vacker väg till Edsele, där
segelleden genom den väldiga Edsele forsen gör ett afbrott, men åter fortsättes med 
ångaren Ramsele genom den allt mer nyckfullt slingrande tjusande elfven fram till 
Ramsele.
Kommen till Ramsele, hvars urgamla tempel hvilar så poetiskt ute på den 
vattenomkramande nipan,  kan man antingen göra en fottur på ett par mil och så 
komma över till Näsåker och Ångermanelfvens andra flodgren och därifrån med 
båten Anna återvända till Sollefteå, eller kan man från Ramsele vända åter till 



Helgum…………………… Vi föredrogo den bekanta turen till Frostviken. Ryktet 
mäler om praktfulla vyer som på den färden möta ögat……….

18930807-4   Gästgifvarehemmanet 4 4/9 seland Viken, Ramsele socken, naturskönt 
beläget utmed allmänna landsvägen, invid Ångermanelfen, ej fullt en kilometer från 
kyrkan, utbjudes härmed till salu. Å hemmanet, hvarå kunna vinterfödas 2 a 3 hästar 
och 8 kor, finnas uppförda mangårdsbyggnad 1 2 våningar, bryggstuga, stall och 
ladugård, tröskloge magasin, iskällare och 2 större stenkällare. Alla husen i godt 
stånd. Mangårdsbyggnaden, omgifven af en, stor vacker trädgård, innehåller 14 rum. 
Öfra våningen är, mot 375 kronor för år, borthyrd till distriktets provinsialläkare. 
Skogen, omfattande cirka 600 tunnland god mark, har varit försåld intill 17 fots 9 
engelska tum, men återfallit till hemmanet.  Spekulanter hänvände sig till egaren.  
Aug. Svanström, Ramsele.

18930811-1   Sammanträden.   Ordinarie bolagsstämma med aktieägarne uti Nässjö 
Qvarn Aktiebolag i Ramsele hålles å Färnlöfs hotell. Torsdagen den n31 Augusti 
1893. Kl. 10 f m,  Styrelsen.

18930821-3   Valrörelsen.  Vid valmöte i Nordantjäl i går uppstäldes sägverksägaren 
August Naesström till riksdagskandidat för Resele-Ramsele tingslag.

18939823-3   Elgpolis.  Vid extra kommunalstämma i Ramsele den 13 dennes beslöts
enhälligt att afslå Västernorrlands nya jagtvårdsförenings hemställan om bidrag för 
upprättande af s k  elgpolis.

18930823-3   Ett häftigt oväder  drog härom dagen öfver Ramsele. Ett slagregn 
piskade marken, åskan rullade och en jättelik orkan ödelade nästan allt, som kom i 
dess väg. Omkring 400 meter vester om Terrsjö by var den så våldsam, att alldeles 
friska tråd, både större och mindre, upprycktes med rötterna på en sträcka i rak linie 
om en kilometer i lägnd och 200 meter i bredd. Här finnes knappast ett träd, som ej 
blifvit illa åtgånget. En kvinna, som var sysselsatt med bergning af sjöfoder i västra 
Terrsjön, blef med båt och allt uppslungad på landbacken utan att dock, dessbättre, 
lida någon skada. Vid orkanens framfart öfver Vallåsens by blefvo 36 höhässjor samt 
potatis- och kornåkrarne upprifna. Af en mindre holme i det så kallade Storbovattnet 
vardt den ena hälften upphöjd på den andra.

18930825-2   Andlig konsert i Ramsele kyrka.   En mindre vanlig konsertnjutning 
bereddes oss i söndags, den 20 dennes, då kandidaten Johannes Åkerberg och 
organisten P. Bergqvist hade anordnat en kyrkokonsert af härstädes sällspord art. 
Recitativ och arior ur oratorier af Stenhammar, Mendelsohn och Händel samt Davids 
84:de psalm: Min själ längtar etc.  af Wennerberg sjöngos på ett förtjänstfullt och om 
verklig musikalisk begåfning vittnande sätt af herr Åkerberg. En duett Sången af 
Ifvar Hallström utfördes af hrr Åkerberg och Berqvist, hvarjämte psalmen nr 451 
utfördes af hr Bergqvist. Ackompagnemanget sköttes dels af hr. B och dels af fröken 
Sigrid Åkerberg från Sollefteå. Två orgelnummer utfördes dessutom af hr Bergqvist, 



hvilka lade i dagen hans mindre vanliga förmåga att behärska sitt instrument och 
därjämte Ramseles kyrkas stora och präktiga orgel öfverväldigande resurser. Om 
konserten i sin helhet är intet annat att säga, än att den var i allo lyckad och 
anslående. Tyvärr var publiken dock alltför fåtalig, dels till följ af flera familjers 
bortavaro på andra orter, och dels däraf att allmogen ännu ej synes förmå uppskatta 
värdet af dylik konst.

18930826-3 Riksdagsmannavalet för Ångermanlands västra domsaga utföll: J. E. 
Schödén 172 röster och Aug. Naesström 56 röster. S. A. Norlander 4 röster, J. 
Nordberg 1 röst.

18930901-4   Kungörelse.   Måndagen den 9 nästa Oktober månad förrättas å 
Ramsele härads tingsställe i Nyland, där laga hinder icke möter, offentlig auktion för 
exekutiv försäljning af nedannämnda för gäld utmätta fastigheter, nemligen:  Kl. 12 
på dagen: Kronoskattehemmanet 2 16/56 seland Nr 1 i Meåfors, Ramsele socken, 
hvarå Nils Erik Nilsson erhållit laga fasta den 19 december 1866. Å detta hemman, 
saluvärderat till 5000 kronor, finnas nödiga åbyggnader i godt skick, utsås vanligen 
4,9 hl korn, 0,59 hl råg, 3,3 hl hafra och 5 hl potatis samt vinterfödas 2 hästar, 8 kor 
och 35 får eller getter. En del af skogen är åt annan till afverkning upplåten och 
födoråd vidlåter fastigheten.
Kl. 1 e m: Kronoskattehemmanet 4 seland nr 1 i Forsmo, Ramsele socken, utmätt från
H. G. Sjölander derstädes. Å detta hemman, saluvärderat till 1000 kronor, finnas 
nödiga åbyggnader i godt skick, utsås vanligen 2 tunnor korn jemte något rotfrukter; 
och kunna derå vinterfödas 1 häst, 2 kor och några får eller getter.
De hvilka hafva fordran, som bör ur egendomarne gäldas, eller annan rätt, som skall 
vid auktionen iakttagas, ega att dervid närvara och sin rätt bevaka. Ramsele i 
kronolänsmanskontoret den 28 augusti 1893.  Efter förordnande,  Sw. Aug. 
Norlander.

18930909-1   Annons   P. Bergqvist, Ramsele, stämmer och reparerar Pianon och 
Orglar. Anmälan göres i Hernösand hos J. A. Johanssons bokhandel, och nedreser jag 
till staden så fort minst 10 anmälningar ingått.  Säljer: Pianon och Orglar från bästa 
in- och utländska fabrikater till billigaste priser. Gamla instrument tagas i utbyte.  
Telefonn:r 12.

18930913-1    Å landskontoret i Hernösand utaktioneras från bl a  Ramsele 
kyrkoherde boställe 725 träd varav 48 träd är gran, dito stomhemman 183 träd varav 
48 träd är gran.  Afstämplade torra träd från Ramsele stomhemman  norr om 
Elgmyran 479 träd, söder om dito 866 träd, vid Skafåsen 131 träd, 
kyrkoherdebostället vid Middagsberget 267 träd, dito Nottjernberget 600 träd, dito 
vid Nottjern 634 träd.

18930915-2   Ramsele pastorsboställes skogsförsäljningsmedelsfond uppgick vid 
1892 års slut, enligt Posttidningens medföljande -Kapitalkonto till rikshufvudboken- 
till 21317: 33 och hade under året ökats med kr. 867:77.



18930925-3   Vesternorrlands skytteförbund  konstituerades den 19 dennes genom 
utsedde representanter, nemligen: ……….  från Ramsele skyttegille verksägaren Aug.
Naesström……

18930927-2   Jordbruksfastigheternas i Vesternorrlands län taxeringsvärde…………..
Ramsele för hela socknen 1.970.700 kronor, medelvärde per mantal 48.266 kronor. 
( ett mantal är 24 seland)……

18930929-3   Vid kommunalstämma i Ramsele den 24 dennes förrättades val af 
ombud att deltaga i priskurantsättningen inom fögderiet, hvilken försiggår å Sollefteå 
härads tingsställe i Hullsta den 14 nästkommande oktober, och valdes härtill 
kommunalnämndsordföranden Johan Mattsson i Sehl samt till suppleant stämmans 
ordförande El. Eliasson i Nyland.

18931009-2   Till Ramsele skyttegille skola enligt regeringens befallning för 
målskjutning såsom lån under 3 år utlemnas 7 gevär med tillbehör af 1867 års modell.

18931014-2   Skörden i länet.  Ramsele Foderskörden, väl inbärgad, år tämligen god, 
men otillräcklig för ortens behof. Råg och kornskörden är likaledes ganska god; 
hafren har knappast på något ställe nått sådan mognad att den kan tröskas. 
Rotfruktsskörden anses motsvara ortens behof.

18931018-4   Kungörelse.  Genom offentlig auktion som Onsdagen den 1 nästa 
november kl. 12 förrättas å Färnlöfs hotell i Ramsele försäljes till den högstbjudande 
den åt Erik Carlsson i Rensjö genom afhandling den 1 oktober 1889 af Mattias 
Gabrielsson upplåtna genom inteckning betryggade skogsafverkningsrätt å ett skifte 
af hemmanet  2/3 seland No 1 i Vägersjö. Rättigheten omfattar träd af 8 engelska tum
och derutöfver 3 fot från marken under ännu återstående 21 år. Af köpeskillingen 
skall en fjärde del erläggas kontant och resten inom 2 månader.
Ramsele den 13 oktober 1893.  Efter anmodan,  Sw. Aug. Norlander.

18931025-2  Vn läns  prövningsnämnd har ändrat taxeringsnämndernas beslut om 
beskattningsbar inkomst.......Ramsele  J. Lidbom från nämndens beslut om 12.000 till
7.000 kronor.

18931027-3   Medikamentsförråd i Ramsele. Medicinalstyrelsen har hos k m:t 
tillstyrkt att ett nytt medikamentsförråd måtte inrättas i Ramsele.

18931115-2   Ramsele tingslag. Häradshöfdingen J. A. Schartau har beviljats ledighet 
från andra allmänna sammanträdet med lagtima höstetinget, hvilket kommer att hållas
af e o notarien I Tellander.

18931118-2   Bränvinsfrågan i Ramsele.   Härom skrifver -Ramselebo- till HP den 12 
november. Vid kommunalnämndens sammanträde härstädes den 6 sistlidne mars 



föredrogs en skrifvelse från herrar Aug. Naesström, S. A. Norlander, J. Söderqvist 
och Erik Bäcklund, däri de förklarade sin åsigt vara, att de sedan 1890 års höst i 
Ramsele socken tillåtna minuthandels- och utskänkningsrättigheterna med spirituosa i
sedligt och moraliskt hänseende verkat gagneligt, och väckte i anledning däraf förslag
om beviljande af enahanda rättigheter under -   tre år från och med den 1 november 
detta år, hvilket ärende emellertid blef af nämnden afslaget, med 7 röster mot 4, som 
röstade för förslaget.
Den 30 mars hade kommunalnämnden åter ett sammanträde, därvid ordföranden  
tillkännagaf att sedan nämnden afstyrkt ofvannämnda förslag, hade E. G. Forslöf 
(Färnlöf?) i Nyland jämte andra socknemän, bland dem några af nämndens 
ledamöter, gjort ny framställning i enahanda syfte med begäran att den måtte i 
nämnden behandlas innan månadens utgång. Nu beslöt nämnden att – med 
undanrödjande af sitt beslut i frågan den 6 och sedan ordfföranden, då rösterna voro 
lika, eller fem ledamöter för och fem emot det nu väckta förslaget, förklara sin åsigt 
vara för bifall till förslaget-- tillstyrka den gjorda framställningen sålunda, att 
minuthandel med och utskänkning af spirituosa måtte i enlighet med k förordningen 
den 31 dec. 1891 få i Ramsele socken idkas under ytterligare tre år från och med den 
1 november 1893.
Detta beslut tillställdes kommunalstämmans ordförande samma dag, hvilken i 
anledning däraf utlyste kommunalstämma för ärendets vidare lagenliga behandling 
den 29 april. Stämma hölls samma dag, då, efter en lång stunds diskussion af den 
talrikt besökta stämman efter begärd och verkstäld votering, vid rösternas 
sammanräknande befans att 5. 128 röster afgifvits för kommunalnämndes förslag af 
22 röstande och att 6. 988 röster afgifvits emot samma förslag af 107 röstande. 
Således hade nämndens förslag fallit, och stämman beslutit att icke vidare 
utskänkning måtte idkas inom kommunen.
Emellertid blef af handlanden A. Mellblom tii k. M:ts befallningshafande (KB) 
besvär öfver bdetta kommunalstämmans beslut ingifna under den 23 maj, hvarefter 
socknemännen af länsstyrelsen affordrades förklaring, vilken affattades å 
kommunalstämma den 19 juni och derefter jämte eget utlåtande insändes af 
ordföranden.  Genom resolution den 31 juli fastställde KB kommunalstämmans 
beslut af den 29 april, emot hvilken resolution besvär hos k. M:t  blifvit anförda af A 
Mellblom och har k.  M:t i anledning af besvären infordrat förklaring af 
socknemännen. Denna förklarinhg afgafs i kommunalstämma den 10 september 
enligt ett af pastor C. Åkerberg därtill uppgjordt förslag, som blef antaget med röster 
för 6. 387 fyrkar emot 5.132. Minoriteten ville att en komité skulle väljas, som å 
sockenmännens vägnar genast vid stämman skulle uppsätta förklaringen.
Meddelaren har sig icke bekant, huruvida saken ännu år afgjord hos k.  M;t, 
emellertid har striden i denna fråga varit  häftig för att icke säga bitter. Ovisst torde 
ännu vara, hvilken dera parten som blir den segrande. Ock säkert är, att ingen med 
visshet kan säga, om det blir mindre dryckenskap inom församlingen, då de till den  i 
denna existerande lagliga minuteringsrättigheterna afskaffas, ty det är fara värdt, att 
lönnkrögeriet florerar upp som förut, sedan de lagliga rättigheterna blifvit afskaffade, 
hvilka icke medfört synnerligt obehag under de 3 år, vi haft dem. Ordningen har i allt 
varit god samt ungdomen stilla och mönsterrgill. Till det sistnämnda torde nog 



goodtemplarne väsentligen hafva bidragit.

18931206-1   Aktieegarna i Nässjö Qvarn Aktiebolag kallas till extra bolagsstämma i 
Kvarngården Fredagen den 29 uti innevarande månad kl. 1 e m  för bestämmande af 
priserna å tullspannmålen dels och färdigbyggandet af sågen och köp af ett 
hyfvelverk samt anskaffande af nödigt rörelsekapital och ett visst antal sågtimmer. 
Ramsele den 2 december 1894,  Styrelsen.

18931216-1   Kungörelse.   Borgenärerna uti födorådstagaren E. Westlunds i 
Westvattnet och hans hustrus vid Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till 
sammanträde å tingsstället i Nyland, Ramsele socken, Torsdagen den 28 December 
1893 kl 1 e m för att emottaga sysslomannen slutredovisning och granska upprättande
utdelningsförslag. Ramsele i December 1893. Sw. Aug. Norlander.

18931223-2   Spritvaruhandeln i Ramsele.  Som genom flera meddelanden till HP är 
kändt, har inom Ramsele kommun rådt stridigheter om huruvida försäljning af 
spritvaror skulle få äga rum under den från och med den 1 november detta år 
ingångna försäljningsperioden. Ansökan därom tillstyrkts af kommunalnämnden, men
af stämman afslagits 6.988 röster mot 5.128, dock efter stämmobeslut därom, att 
rösträtt icke finge utöfvas för s k  bolagshemman. Häröfver anfördes besvär hos KB, 
som dock fastställde stämmans beslut. Klagandena fullföljde sina besvär hos k.  M:t, 
som nu, enligt idag till KB anländ skrifvelse, med upphäfvande af KB:s resolution, 
visat ärendet åter till ny behandling af kommunalstämman.


