
Hernösandsposten 1894

(Datum-sida)

18940102-2    Folkmängd vid 1893 års  slut Ramsele  3.354, under året minskat med 
67 personer.

18940108-3   Från Ramsele: Vid tredje ordinarie kommunalstämman 1893 härstädes 
den 27 nästlidna december förekommo följande ärenden:
Fyrktals- debiterings och uppbördslängderna granskades och godkändes. Till 
elektorer att välja landstingsmän valdes sågverksägaren Aug. Naesström, inspektoren 
L. Molander och sågverksägaren J. Söderqvist. Suppleanter blefvo hrr J. Nordberg, E.
Bäcklund och E. Eliasson. Till revisorer att granska kommunens alla räkenskaper och
kassor valdes E. G. Färnlöf i Nyland och Joh:s Nordberg i Krängen,; suppleant G. E. 
Andersson.
Väkt fråga om hundskatt blef av stämman afslagen.
Till nämndeman i stället för J. Söderqvist i Viken, hvilken afsagt sig denna 
befattning, valdes enhälligt Joh:s  Nordberg i Krången.
Beslöts att byggnaden för poliskontoret samt däruti inredda förvaringsrum för 
öfverlastade och ransakningsfångar skulle tills vidare bibehållas till sitt afsedda 
ändamål, hvarjämte anslogs 50 kronor till bestridande af utgifter för extra 
polisbevakning vid vissa tillfällen, då länsmannen eller kommunalnämnden ansågo 
sådan behöflig.

Vid årets tredje ordinarie kyrkostämma den 29 nästlidna december valdes Per Hakvin
Johansson i Krången till kyrkvärd, efter El. Eliasson i Nyland, hvilken afsagt sig 
denna befattning.

18940108-4   Fornsaker. Följande förhistoriska föremål äro af P. Edholom i Bjärtrå 
och Bålsjöä inlämnade till Nordiska museet under 1893........... ; spjutspets af hvit 
sten, funnen vid gräfning af väg af förre hemmansägaren Jakob Abrahamsson i 
Nordantjäl, Ramsele socken; spjutspets af sten funnen vid gräfning af väg af 
ofannämnde Abrahamsson; stenhammare, funnen vid plöjning af gräsvall af 
hemmansågaren Jöns Dahlin i Stenvikstrand, Ramsele socken......

18940120-2   Fåfäng gå.. I Nordsvenska Dagbladet för i går skrifves från Sundsvall: 
En några och tjugo års man , Sven Erik Mårtensson Wedin från Ramsele, har de 
senaste månaderna uppehållit sig här i staden och därunder tillhört de s k  
existensernas lätta garde. Icke desto mindre har han visat sig, då haft rätt godt om 
pengar, en omständighet som tillsammans med andra för några veckor sedan 
föranledde hans anhållande af polisen på misstanke att ha varit med om rånet i 
Tivolibacken. På sista tiden har han bott på flere af stadens hotell , där han utgifvit sig
för handelsresande. Då det blifvit frågan om hyran, har han afdunstat. Och så 
slutligen i går gick han in på en gård här i staden, tillägnade sig en sparkstötting och 



sålde den samma. Han anhölls och kommer nu troligen att dömas till tvångsarbete. En
resa stöld har han redan sonat.

18940122-2   Gårdfarihandel. KB har beviljat nedannämnda personer tillstånd att tills
vidare under innevarande år inom länet idka s k  gårdfarihandel Nämligen: 
Arrendatorsonen Johan Emanuel Sundqvist från Krången, Ramsele socken, med 
beklädnadspersedlar och väfnader samt garn, tåd, knapper, speglar, blyertspennor, 
glasögon, ben-, läder-, horn och smidesarbeten, allt af svensk tillverkning,,,,,,,

18940219-3   Från Ramsele skrifves hit: Kl. 6 på morgonen den 9 dennes 
observerades ett mycket starkt ljust sken, hvilket varade omkring 1 ½ minut, samt 
lyste så starkt, att ljuset af i husen brinnande lampor förtogs däraf. Skenet, som 
observerades af flere personer och i flere byar, tycktes komma från sydvest. 
Väderleken här uppe är mycket ostadig. Onsdagen den 14 dennes snöade det vid 18 
graders kyla.

18940220-2   Patent sökes af O. J. Edman, Ramsele å anordning vid hästskor.

18940223-2   Sista nytt, genom rikstelefon, Nya Apotek. Medikamentsförråden i 
Ramsele och Backe skola indragas och ersättas med självständiga apotek med 
personliga privilegier.

18940228-3   Apoteksärenden.  K. M:t har bemyndigat medicinalstyrelsen uppdraga 
åt lämplig apoteksinnehafvare att tillhandahålla ett medikamentsförråd i Ramsele 
genom lämplig föreståndare; dock ej längre än till 1898 års slut. Vid detta års utgång 
skall ett själfständigt apotek upprättas i Backe, hvilket är åsatt en afgift af 250 kronor 
till Apotekarnes pensions- och lifräntekassa.

18940301-1   Kungörelse.  Borgenärerna uti Lars Svanströms i Wiken och hans 
aflidna hustrus vid Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å 
Färnlöfs hotell i Ramsele Lördagen den 24 nästa mars månad kl. 12, för att besluta 
om arfvode åt konkursförvaltningen, huru förfaras skall med geldenärens födoråd och
öfriga frågor samt att emottaga sysslomännens slutredovisning och granska upprättadt
utdelningsförslag. Ramsele den 26 februari 1894. Sw. Aug, Norlander. Rättens 
ombudsman.

18940302-2   Kungörelse.  Genom offentlig auktion, som förrättas å tingsstället i 
Nyland, Ramsele socken, måndagen den 16 nästa april månad kl. 11 f m, låta 
sysslomännen i nedannämnda konkurser genom undertecknad, der laga hinder icke 
möter, försälja följande fastigheter: 1.  En från 2 13/16 seland Nr 1 i Norrånäs, 
Ramsele socken, för all framtid afsöndrad lägenhet tillhörig C. L. Stenlund och hans 
hustrus konkursbo och hvarå Stenlund erhållit lagfart 5 oktober 1888. Denna lägenhet
innehåller cirka 95 ar, hvaraf mer än hälften utgör åker. Åbyggnader saknas. 
Saluvärde 300 kronor. 
2. Kronoskattehemmanet 1 5/8 seland, Nr 1 i Norra Lillterrsjö, Ramsele socken, 



tillhörigt Lars Petter Ivarsson och hans hustrus konkursbo. Åkerarealen utgör cirka 8 
tunland i god häfd. Goda slotterlägenheter finnas. Skogen är till afverkning under 
ännu återstående 18 år upplåten, men husbehofsskog åt hemmanet förbehållen. 
Nödiga åbyggnader finnas. En häst, 5 kor och några får eller getter kunna å 
hemmanet vinterfödas. Årliga utsädet kan beräknas till 1 tunn
a korn och en ½ tunna råg. Födoråd vidlåder egendomen. Saluvärde 1000 kronor.
3. Kronoskattehemmanet 1 1/8 seland Nr 1 Norra Lillterrsjö, tillhörigt Erik Näsmark i
Meåforss och hans hustrus konkursbo. Åbyggnader saknas. Åkern har sedan flera år 
tillbaka varit igensådd och all gröda förd från stället. Största delen af skogen är till 
afverkning under ännu återstående 19 år upplåten. Hemmanet är födoråds fritt. 
Saluvärde 600 kronor.
3. Kronoskattehemmanet 1 13/18 seland Nr 1 i Meåforss, tillhörigt Erik Näsmarks 
och hans hustrus konkursbo. Åkern utgör cirka 17 tunland i god häfd. Den gröfre 
skogen är afverkad men afverkningsrätten icke upplåten, hvadan skogen bör hafva 
högt värde. Nödiga åbyggnader finnas. Å hemmanet kunna vinterfödas 2 hästar, 6 a 7
kor och 30 får eller getter. Årliga utsädet utgör 3 tunnor korn och en ½ tunna råg. 
Hemmanet är födorådsfritt Saluvärde 3.500 kronor.  
4. Kronoskattehemmanet 1 4/27 seland  Nr. 1 i Meåforss, tillhörigt Henrik Roléns och
hans hustrus konkursbo. Åkern utgör cirka 10 tunland i god häfd. Skogen är till 
afverkning under ännu återstående 41 år upplåten. Nödiga åbyggnader finnas. Årliga 
utsädet utgör 2 tunnor korn och ½ tunna råg. En häst, 3 kor och några får eller getter 
kunna å egendomen vinterfödas. Hemmanet är födorådsfritt. Saluvärde 1.000 kronor.

Försäljningsvilkoren blifva desamma, som för exekutiva fastighetsauktioner äro 
föreskrifna. De hvilka hafva fordran, som bör ur egendomarne gäldas, eller annan rätt
som skall vid auktionen iakttagas, ega attdervid närvara och sin rätt bevaka. Ramsele 
den 27 Februari 1894. Sw. Aug. Norlander 

18940307-2   Marknadsoskicket vid uppbörderna. Från Ramsele skrifves. Årets 
uppbördsstämmor hafva nu hållits inom Ramsele pastorat, med Edsele den 2 i denna 
månad och med Ramsele den 3. Som vanligt åtföljdes uppbörderna äfven under detta 
år af en mängd  tyg-, jern-,och kortvaruhandlande, koppar och bleckslagare, 
guldsmeder, skohandlare och svarfvare samt sockerbagare i massa, äfvensom 
försäljerskor af kokat kaffe, ja t o m  lönkrögare. Vid uppbörden i Edsele var det 
inalles 72 handlande och i Ramsele omkring 90..............

18940301-1   Kungörelse.   Borgenärerna i Lars Svanströms och hans aflidna hustrus 
vid Ramselehäradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å Färnlöfs hotell i 
Ramsele Lördagen den 24 nästa mars månad kl. 12, för att besluta om arfvode åt 
konkursförvaltningen , huru förfaras skall med gäldenärens födoråd och öfriga frågor 
samt till att emottaga sysslomännens slutredovisning och granska upprättadt 
utdelningsförslag. Ramsele den 26 Februari 1894. Sw. Aug. Nordlander.

18940316-1   Kungörelse.   Borgenärerna uti Arrendatorn Johan Petter Edqvist i 
Nordantjäl och hans hustrus vid Ramsele häradsrätt anhängiga konkurs kallas till 



sammanträde å tingsstället i Nyland Måndagen den 16 nästa April månad kl 6 e m  
för att besluta öfver verkstäld försäljning af konkursboets fastighet eller om exekutiv 
försäljning skall begäras, om arfvode för konkursförvaltningen, underhåll åt 
gäldenären samt öfriga frågor som rör konkursboet och dess förvaltning. Ramsele den
12 Mars 1894. Sw. Aug. Norlander.  Rättens ombudsman.

18940316-2   Kungörelse. Genom offentlig auktion, som förrättas å tingsstället i 
Nyland, Ramsele socken, Måndagen den 16 nästa April månad klockan 10 f m låta 
sysslomännen nedannämnda konkurser genom undertecknad, der laga hinder icke 
möter, försälja följande fastigheter: 1. Kronoskattehemmanet 2 ½ seland Nr 1 i 
Eldsjö, Edsele socken, tillhörigt Johan Petter Edqvist i Nordantjäl och hans hustrus 
konkursbo och hvarå Edqvist erhållit lagfart den 3 Oktober 1888. 

En för all framtid från hemmanet Norra Lillterrsjö Nr 1 i Ramsele socken afsöndrad 
lägenhet, tillhörig Lars Petter Ivarsson derstädes och hans hustrus konkursbo och 
hvarå Ivarsson sökt lagfart den 10 Juni 1886. Lägenheten innehåller 2 qvadratref, 80 
stänger odlingsjord och är saluvärderad till 50 kronor.  
Försäljningsvilkoren blifa desamma, som för exekutiva fastighetsauktioner äro 
föreskrifna.  Ramsele den 12 Mars 1894.
Sw. Aug. Norlander

18940320-2   Från Ramsele skrifves till HP.  Den bittra strid inom vår kommun sedan
den 29 april 1893, då kommunalstämman afslog kommunalnämndens framställning 
derom, att minuthandel med och utskänkning af spirituosa måtte få idkas inom 
Ramsele socken under ytterligare 3 år från den 1 november, troddes af många inom 
samhället vara slutad dels efter det stämman den 19 juli samma år till k m:jts 
befallningshafvande afgifvit förklaring emot de besvär trävaruhandlanden A. 
Mellblom anfört öfver K m:ts befallningshafvandes resolution i frågan och 
hvarigenom kommunalstämmans fattade beslut faststäldes, samt och synnerligast 
sedan stämman den 10 september samma år afgifvit förklaring hos k m:t, dit 
Mellblom fullföljt besvären. Det tycktes också som om känslorna afsvalnat och saken
nästan kommet i glömska, men vad hände? I mitten av nästlidne januari månad 
ankom å tjänsteväg och tillstäldes kommunalstämmans ordförande ett k m:ts bref af 
den 11 oktober 1893, genom vilket k m:ts befallningshafvandes resolution blifvit 
upphäfd och kommunalstämmans beslut undanröjdt, samt ärendet återförvisadt till 
kommunalstämman för att ånyo behandlas.
Således torde nu striden ånyo blossa upp och båda partierna komma att pröfva sina 
krafter, då frågan är pålyst att förekomma till behandling vid ordinarie 
kommunalstämman den 19 i denna månad. Utgången är nog oviss, dock hoppas vi, 
att nykterhetsvännerna, som de själfva vilja benämna sig, skola segra, ehuruväl det 
nog kan vara möjligt, att en och annan af dessa förutvarande anhängare kan hafva 
ändrat sig efter kronouppbörden, hvilken hölls härstädes den 3 i denna månad, 
emedan då här var rätt mycken fylla. Insändaren av dessa rader kan icke erinra sig ett 
motstycke därtill under de 3 år laglig bränvinshandel varit tillåten inom socknen. Jag 
törs icke inlåta mig på det viktiga spörsmålet och söka afgöra, on nykterhetssaken 



skall vinna mera framgång genom de lagliga rättigheternas indragning, men så 
mycket kan jag tilltro mig säga, att där nykterhetens främjande icke vinnes på 
kärlekens och enighetens väg, som utmynnar i sann religiositét och laglydighet, där 
skall nykterhetsarbetet icke vinna framgång af betydenhet. Säkert är, att lönkrögarne 
ha mycket bättre utsikter för att göra vinst på sina nedriga affärer, där ingen 
polistillsyn finnes och där de veta sig vara utan konkurrens af försäljare, som äga 
laglig rätt.

Väderleken.  Från den 3 till den 9 dennes snöade här dagligen, dock icke hvad man 
kallar mycket, men den 10 till den 13 föll det ymnigt med  snö.

18940409-1   Kungörelse.  Skattskyldige inom Ramsele pastorat samt styrelserna för 
de verk eller bolag, som der hafva personer i sin tjenst anställde, anmodas att före den
4 nästa Maj, då bevillningsberedningen börjar sitt arbete, till undertecknad 
ordförande lemna de i 16 och 18§§ bevillningsförordningen omförmälda uppgifter. 
Ramsele den 6 April 1894. Sw. Aug. Norlander.

18940423-2   Från Ramsele  skrifves hit den 20 dennes:  Efter det att vi en tämligen 
lång tid hugnats med det härligaste vårväder, värme och en klar himmel, har nu 
ombyte inträdt;
  Difteri har utbrutit i Ramsele socken såväl i några utbyar som i kyrkbygden. 
Folkskolan äfvensom småskolan i Sel ha, enligt skolrådets beslut den 18, stängts från 
och med i går tills vidare, emedan difterifall lära ha förekommit bland skolbarnen; 
med nattvardsbarnen fortsätter pastorn ännu undervisningen, ehuru fall af difteri 
äfven skall ha förekommit ibland dem.
Lapparna synes i år blifvit öfverraskade af den tidiga våren. I förra veckan tågade en 
stor hjord här förbi på väg till fjällen; i denna vecka har ock en större hjord dragit 
uppåt. Dessa lappar måste hyra hästar och hjuldon till sina ackjor och passerade 
Faxälfsbron vid Ramsele gamla kyrka äfven som Nordantjäls bro, där de af 
kommunalnämnden lära erhållit rätt till tullfri passage, hvilket nog var en god sak, 
enär deras resa ändå blef dyr nog genom skjutslegan. 

18940509-2   För stöld  af en sillkagge från Sollefteå hushållsförening blef ynglingen 
Ludvig Henriksson från Ramsele, förut straffad för andra resan stöld, häktad och i 
måndags införpassad till länsfängelset i afbidan på rannsakning.

18940509-2   Bötfäld.  För oriktigt förfarande vid fångtransport har poliskonstapeln 
A, A, Olsson i Ramsele af länsstyrelsen dömts att böta 10 kr.  Olsson hade vid en 
fångtransport från Ramsele till Hernösand användt annat och billigare 
fortskaffningssätt än författningen föreskref, men likväl i reseräkningen debiterat och 
uppburit likvid såsom för transport i enlighet med förpassningen.

18940519-3   Från Ramsele skrifves till HP den 16 dennes: Annandag pingst hade 
Ramsele skyttegille anordnat en fest med bal i den invid Hamptjärn å den vackra 
tallmon uppförda paviljongen. Gillet hade uppdragit åt hotellvärden Färnlöf att 



tillhandahålla förfriskningar å stället och hade han å vederbörlig ort begärt och 
erhållit rättighet att vid tillfället äfven servera spirituosa, så att de besökande kunde få
vilka läskedrycker de  behagade. Detta var nog en god dragningskraft till festen, som 
ock var talrikt besökt. Entrén var 25 öre person förutom gillet stående. Dansen 
tråddes med lif och lust af de yngre; men de äldre höllo sig mest vid borden, som 
voro placerade på sidorna om paviljongen, njutande af förfriskningarna och den 
härliga barrskogsdoften. Kl. 10 serverades en sexa, i hvilken alla, som önskade, fingo
deltaga. Belåtenheten tycktes vara allmän; inga oordningar förekommo. Aftonen var 
angenäm.

På tal om spirituosa vill jag nämna, att frågan om rättigheterna till handel därmed 
inom Ramsele åter börjar dyka upp, ehuru det varit en allmän tro, att hon skulle få 
sista dödsstöten med kommunalstämmo beslutet den 19 nästlidne mars. Nu äro 
emellertid klagomål anförda öfver detta beslut, och sockenmännen kallade till 
kommunalstämma den 19 dennes för att i anledning af besvären afgifva förklaring. Få
nu se, huru det går. Denna fråga har öfer ett helt år varit föremål för tvist emellan de 
olika åsikterna.

Nu har vi det härligaste sommarväder här i Ådalen. Det påstås att i mannaminne har 
icke våren varit så tidig som i år. I går plockades utslagna häggblommor här; 
såningsarbetet pågår, men det har genom de sista dagarnas åska och regnväder något 
afbrutits; emellertid tyckes allt tyda på ett godt år och synnerligen god gräsväxt.

18940528-4   Kungörelse.   Måndagen den 16 nästa Juli kl. 10 f m förrättas å 
Ramsele härads tingsställe i Backe offentlig auktion för exekutiv försäljning af 
nedanstående fastigheter:
Kronoskattehemmanet 1 4/27 seland Nr 1 i Meåfors, tillhörigt Henrik Roléns och 
hans hustrus konkursbo. Saluvärde 1.000 kronor

En för all framtid från hemmanet Norra Lillterrsjö Nr 1 afsöndrad lägenhet, tillhörig 
Lars Petter Ivarssons och hans hustrus konkursbo. Saluvärderad till 50 Kronor.
Sw. Aug. Norlander.

18940604-3   Förgiftning.  Från Ramsele skrifves hit den 31 maj:  I natt dog en å 
härvarande bryggeri anstäld flasksköljerska Marta Sten af gift, som hon intagit för att 
dölja ett felsteg. Hon hade fredagen förut intagit fosfor af 5 buntar tändstickor jämte 
saffran och kvicksilver. Ehuru doktor Bengtsson gjorde allt hvad han kunde, för att 
rädda hennes lif afled hon dock under svåra plågor. Hon var omkring 25 år gammal 
och bördig från Brunflo i Jämtland.

18940605-1   Ramsele skyttegille. Ordinarie skjutning eger rum varje söndag, utan 
afseende på väderleken kl. 3 – 9 e m. Ordföranden.

18940606-3   Bra marscheradt.  Till denna tidning skrifves: Tre timmerhuggare från 
Helgums socken Gustaf Carlsson, N. P. Nilsson och J. Hallender, hvilka haft 



timmerarbete i Dorotea socken, afgingo från Laiksjö by i nämnda socken den ena 
morgonen och framkommo till Ramsele den andra dagen på morgonen efter att med 
egna ben ha tillryggalagt en vägsträcka af 117 kilometer.

18940607-2   Landskapsmålaren Carl Johansson, Hernösands barn, har tillbrakt 
vintern å Teneriffa och nu återvänt till Sverige, medförande flera taflor och studier. 
(Han har målat flera motiv från Ramsele )

18940608-1   Hemman att arrendera. I Rensjö by Ramsele socken finns nu genast 
mot utskylder och födoråd. Hemmanet är sådt och får öfvertagas med växande gröda. 
Alla utskylder gemensamt uppgå till 50 á 55 kronor. Födorådsförmånerna äro: 7 
hektoliter korn, 50 kilo rågsikt, 50 kilo hvetemjöl, 15 kilo kaffe och socker, 15 kilo 
fläsk, 25 liter salt, en ¼ tunna strömming, ett par skor, 6 rullar tobak, 7 meter 
domestik, utsädesland för potatis, 1 koföda, 4 fårfödor, ingen ved. Å hemmanet födas 
5 á 6 kor och 1 häst. Odlingsjord, särdeles god och i myckenhet, finnes, samt 
myrgödning. Åbyggningarna nya. Uppgörelse sker med H. A. Forszén, adress 
Ramsele.

18940612-2   För andra resan stöld i förening med inbrott har Ramsele tingslags 
häradsrätt dömt arbetaren Erik Hedin från Meåfors till två års straffarbete och två års 
vanfrejd därutöfver.

18940702-3   Från Ramsele skrifves till HP den 28 juni: Ramsele samhälle har nu 
under 8 dagars tid hugnats med festligheter som varit egnade att tillfredsställa både 
andliga och lekamliga behof. Den 18 och 20 var här biskops visitation, hvilken 
avlopp i stilla högtidlighet; .............. Af visitationsprotokollet framgår emellertid  att 
herr biskopen funnit sig fullt tillfredstäld i afseende på folkskoleundervisningen inom
församlingen, äfvenledes med nattvardsskolan, samt med det skick, hvari kyrkorna 
befunno sig såväl in som utvändigt, särskildt betonades tillfredsställelsen öfver den 
reparation församlingen låtit verkställa å gamla kyrkan, därmed visande, att den ville 
hålla det rum i helgd, där förfädren i århundraden firat sin gudstjänst.

En fest af annat slag hade Ramsele skyttegilles medlemmar anordnat vid 
skjutpaviljongen midsomaraftonen, därvid med vederbörligt tillstånd tillhandahöllos 
läskedrycker, kaffe och spirituosa. Vädret var härligt och dansen tråddes med lif och 
lust till fram mot morgonen, då uppbrott skedde, alla medhafvande ett godt intryck af 
den angenäma tillställningen.

Den 26 anordnades en festlig kolation i den nu ytterligare genom doktor Bengtssons 
och inspektoren T. J. R. Beermanns försorg förskönade brunnsparken vid Stenbäcken 
(äfven Knipnipan kallad). Kaffe och sexa intogos där i det gröna, och hela den 
lyckade tillställningen bar prägel af såväl omtanke som smak. Också voro alla 
deltagarne särdeles glada och belåtna.
Nu är emellertid allt detta slut och det gäller att taga itu med det hvardagliga arbetet, 
icke förglömmandes, att snart skallra fröen i penninggräset, och alla man skola gå ut 



och slå.
Varmt har här varit en tid med sydlig vind och torka................

18940702-4   Kungörelse. Tisdagen den 17 nästa juli kl 10 f m  förrättas å Färnlöfs 
hotell i Ramsele frivillig auktion för försäljning af Jonas Eliassons hemman ½ seland 
Nr 2 i Lungsjö att med växande gröda genast tillträdas.
Hemmanet har bördiga och lättbergade inägor, som lämna vinterföda åt 1 häst, 5 kor 
och 12 får eller getter under det att utsädet utgör 2 tunnor korn jemte något höstsäde, 
hafre och potatis. Åbyggningarna är i godt skick, förutom mangårdsbyggningen och 
stallet, som äro bristfälliga men dock användbara. Å ungefär hälften af hemmanets 
skog, i god växtkraft, är afverkningsrätten icke upplåten, hvaremot å andra hälften 
afverkningsrätten är bortsåld under ännu återstående 12 år.
Ett mindre födoråd vidlåder egendomen. Köpevilkoren blifva desamma som för 
exekutive fastighetsauktioner. Pröfning af blifvande anbud förbehålles. Ramsele den 
30 juni 1894. Efter anmodan.
Sw. Aug. Norlander.

18940709-2   Komministratur i Ramsele.  K m:ts befallningshafvandes utlåtande i 
denna fråga lyder: enär behofvet af den ifrågasatta komministraturens inrättande 
måste – äfven under förutsättning af Edsele församlings skiljande från Ramsele 
pastorat – icke desto mindre vitsordas med hänsyn till såväl folkökningen inom 
Ramsele moderförsamling, som ock dess vidsträkthet; -------

18940714-3   Från Ramsele skrifves hit: Sedan början af juni månad har här varit en 
jämn ihållande torka, undantagandes ett par små skurar genast efter midsommar. 
Denna torka tillika med den tryckande värme, som varit hela tiden, har ock inverkat 
mycket menligt på årsväxten. För 8 dagar sedan har höskörden börjat. Detta är 
ovanligt tidigt, men gräset som från våren såg så lovande ut, började alldeles torka 
utaf. Kornet är längesedan i ax och halmen kort, på många ställen aftorkad, knapt en 
fot lång. 
En annan olägenhet af torkan äro skogseldarne, hvaraf vi redan haft tre inom 
Ramsele, Den första inträffade strax efter midsommar på Vågdalens skog; kort 
därefter uppstod eld på stomjordens skog. Dessa lära emellertid varit af obetydlig 
utsträckning. Sistlidne söndagskväll blefvo vi åter uppbådade till skogseldsläckning 
på Imnäs skog. Manskapet lyckades väl begränsa elden på måndag, men i följd af 
torka och blåst har där måst hållas vakt hela tiden. Omkring 100 tunnland skog lära 
blifvit brända. Alla dessa skogseldar lära ha uppkommit genom vallhjon varit 
oförsiktiga om elden. Skogsbäckarne äro så uttorkade, att vallhjonen klaga öfver att 
kreaturen icke finna nödigt dricksvatten.

18940811-2   Bolagsstämma med Nässjö  Qvarnaktieboloag hålles å handlanden  Carl
Nilssons kontor i Ramsele Fredagen den 31 Augusti kl 11 f m. Ramsele den 11 
Augusti 1894. Styrelsen.


